A grafika Miskolcon mindig otthon van

ALBUMMAL IS KÉSZÜLNEK
Oldszkúl – ez a címe a The Sign új, az elmúlt hetekben debütált dalának. A miskolci banda száma igazi görbetükör a trash, az
influenszer és úgy általában a hétköznapokat
a közösségi médiumok felületein élő társadalomnak – mondja Czinke Máté, a zenekar
énekese, szövegírója, akivel az új dal és klip
mellett a készülő lemezről, a csapat történetéről és jövőbeli terveikről is beszélgettünk.

Huszonnyolcadik alkalommal ad
otthont Miskolc a magyar grafika
legfontosabb seregszemléjének. Miskolc számára mindig fontos érték
volt az alkotó ember iránti figyelem.
Ennek fényében nagy megtiszteltetés, hogy egy teljes művészeti ág, a
grafika legnagyobb szakmai elismerése éppen a városunkhoz kötődik.

Interjú az 5. oldalon

Cikk a 6. oldalon
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

ISMÉT TARTANAK
FOGADÓÓRÁT
Az elmúlt hetekben, ahogyan „újraindult” a város,
az élet, az önkormányzati
képviselőknek lehetőségük
adódik ismét közvetlen kapcsolatba lépni választóikkal.
A tavaly közgyűlési többséget elnyert Velünk a Város-frakció tagjai is fogadóórák, lakossági fórumok
sorát tartották a legutóbbi időszakban, ezek tapasztalatairól
kérdeztünk néhány képviselőt.
Cseléné Figula Edina arról
beszélt, hogy a veszélyhelyzet hónapjai alatt is sok privát üzenetet kapott, s igény
szerint személyes találkozókat is szervezett a válasz-

tókkal. Emiatt úgy gondolja,
nem érezték a képviselő hiányát a helyiek.
– Hosszú kihagyás után
Szirmán is megtartottuk első
fogadóóránkat. Szerencsére nem torlódtak egymásra
a jelzések, kérések. Folyamatos volt az ügyintézés. A múlt
héten tartott fogadóórán jelen volt a Magyar Közút Zrt.
munkatársa, valamint a körzeti rendészünk is. – Mint
jelezte, számított arra, hogy
több kérdés hangzik el a felújított főúttal kapcsolatban. A
csapadékvíz-elvezetéssel volt
probléma a Miskolci úton történt felújítás nyomán.
Folytatás a 2. oldalon

CREATIVE REGION: HÁROM
NAGYVÁROS VEZETŐI MISKOLCON
A programban együttműködő négy nagyváros vezetői a
lillafüredi Palotaszállóban
egyeztettek a fejlesztési elképzeléseikről.
Miskolc látta vendégül szerdán Debrecen, Szolnok és Nyíregyháza vezetőit. A „Creative
Region – Határtalan Fejlődés
Északkelet-Magyarország” gaz-

dasági programban együttműködő négy megyeszékhely vezetői tanácskozásának a lillafüredi
Palotaszálló adott otthont. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a kormányzat a közelmúltban döntött arról, hogy
létrehozza a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc-Szolnok tengelyű
észak-magyarországi gazdasági övezetet, amely képes bekap-

MVK: két lépcsőben teljesen megújul
a menetrend és a vonalhálózat
A két lépcsőben bevezetendő változásokkal kapcsolatban a lakosság véleményét
is várja a közlekedési cég.
Jelentősen változhat a következő hónapokban a miskolci
buszok és villamosok menetrendje és maga a vonalhálózat
is. Az ezzel kapcsolatos munkák koordinálására hozta létre
Miskolc polgármestere június
elején a Közösségi Közlekedési Munkacsoportot, melynek
a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. (MVK) munkatársain túl tagja a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület
(VEKE) és külsős szakértők is.
A csoport munkája során azt

tartja szem előtt, hogy a létrejövő új menetrend és hálózat
a korábbiaknál sokkal jobban
kiszolgálja a tömegközlekedést
használók igényeit.
Az MVK most azt közölte, a
munkacsoport olyan vonalhálózati és menetrendi terveket
dolgozott ki – a rendelkezésre álló finanszírozási források figyelembevétele mellett
– , amelyek már rövidtávon
javítják a közösségi közlekedési szolgáltatás színvonalát a
város minden terültén. A változásokat több lépcsőben vezetik be – mondta el érdeklődésünkre a VEKE miskolci
csoportjának a vezetője.
Folytatás a 4. oldalon

csolni a gazdaság, az oktatás, a
kultúra, a turisztika és a sport
területén megvalósuló fejlődésbe a határon túli területeket és
azok lakosságát is. Az erről szóló megállapodást még március
elején a fővárosban írták alá az
érintett megyeszékhelyek polgármesterei.
Veres Pál, Miskolc polgármestere érdeklődésünkre el-

mondta, a miskolci találkozó azért is különleges, mert a
vendégek megismerkedhettek
Lillafüred és Miskolc természeti és kulturális értékeivel,
és személyesen is meggyőződhettek a városban és környékén az elmúlt évtizedekben
végbement fejlődésről, gyökeres változásokról.
Folytatás a 3. oldalon

Felelős alapokra helyezik
az ingatlangazdálkodást

Az eddigi gyakorlattól eltérően a meglévő ingatlanok
felújítására és újak építésére, a szociálisan rászoruló bérlők támogatására, valamint a városi költségvetés
támogatására fordítanák az önkormányzati tulajdonú
lakások kiadásából származó üzleti eredményt.
Mivel óriási az igény az
önkormányzati tulajdonú
ingatlanokra, ezért az év végéig két újabb fordulóban további legalább 50 lakás pályáztatása fog megtörténni.
Most változtatnának azon

is, hogyan kezeljék a lakások bérbeadásából származó
üzleti eredményt. A lakásgazdálkodás rendbetétele a
Nagy-Miskolc programnak
is szerves részét képezi.
Cikk a 4. oldalon
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Újraindulás: ismét tartanak fogadóórát a képviselők
Az elmúlt hetekben ahogyan
„újraindult” a város, az élet,
az önkormányzati képviselőknek lehetőségük adódik
ismét közvetlen kapcsolatba
lépni választóikkal. A tavaly
közgyűlési többséget elnyert
Velünk a Város-frakció tagjai is fogadóórák, lakossági
fórumok sorát tartották a
legutóbbi időszakban, ezek
tapasztalatairól kérdeztünk
néhány képviselőt.

mint más időszakokban: rossz
a házukban a bejárati ajtó, újra
kellene festeni a postaládát. És

anyaggal szeretnék beszámolni
a választóknak. Biztos vagyok
benne, hogy ennek az előttünk

Folytatás az 1. oldalról

Cseléné Figula Edina arról
is beszélt, hogy a legutóbbi fórumon Szirmán több kérdés
hangzott el a felújított főúttal
kapcsolatban, ahol a csapadékvíz-elvezetéssel volt probléma
a Miskolci úton történt felújítás
nyomán. – Ezt a gondot egyeztetés után, hétfőn orvosolta a Közút Zrt. A rendészethez is érkezett
kérés, hiszen az elmúlt hetekben
gyakoribbá vált az előkertek virágainak eltulajdonítása. Ígérték,
nagyobb figyelmet fordítanak a
problémára. Továbbra is gondot
okoz az elhanyagolt magáningatlanok helyzete. Ebben segítséget kértem, hiszen a magánterületeken a város nem végezhet
gaztalanítást. A tulajdonosokkal felvesszük a kapcsolatot. Az
esővíz-elvezetés ügyében szombaton bejárást tartottunk a Városgazda Kft. munkatársával és
július 31-én délután fél 6-tól utcafórumon beszéljük meg a Pólya és Benczúr utca lakóival, hogy
mit tehetünk ez ügyben.
– Többé-kevésbé ugyanazokkal, ugyanolyan problémákkal
fordultak hozzám a lakosok,

Mokrai Mihályt kérdezték az Y-hídról is. Fotó: Mocsári L.
ezúttal is nyolcan jöttek el a fogadóórára, ennyi szokott lenni a létszám máskor is. Ami új
témaként adódott, az egyértelműen a közeli „Y-híd” építkezése és annak várható hatásai
– számolt be tapasztalatairól
Mokrai Mihály a 9. számú választókörzetből. – A beruházás
ugyan nem a körzetünkben zajlik, de következményeit a Vörösmarty utcaiak is érezni fogják. Nagy az aggodalom az itt
élőkben emiatt. Az út szélesítése, a körforgalom, az erre közlekedő autók számának bővülése,
fakivágások, kapcsolódó utcák
terhelhetősége: sok olyan kérdés, amire ma még nem kön�nyű számukra pontos válas�szal szolgálni. Azon vagyok,
hogy egyeztessek a tervezőkkel,
a kivitelezőkkel, és amit megtudok, arról a postaládákba eljuttatandó térképes tájékoztató

álló önkormányzati ciklusnak
ez lesz az egyik legfőbb ügye a
városrészt illetően. Természetes, hogy nagyon érdekli az embereket.

Bartha Györggyel közösen)
nem fogadóórákat hirdetett a
veszélyhelyzet vége óta eltelt hetekben, hanem lakossági fórumokat szabad téren. A fórumok
egyik-másik helyszínen mindig valamilyen aktuális konkrét
ügyhöz kötődtek, talán ezért is
voltak bőven érdeklődők, amint
a 16-os körzet képviselője összefoglalta számunkra.
– Az egyeztetések ennek köszönhetően, úgy érzem, eredményesek is. Hiszen az a lényeg,
hogy az emberek akarata felszínre kerüljön és aszerint történjenek a beavatkozások, fejlesztések. Legyen szó egy pad
kihelyezéséről, vagy egy régi játszótér kezdeményezett elbontásáról. Hova kerüljön az a pad?
Tényleg elbontassuk a játszóteret? Vagy maradjon? Akár így,
akár úgy, döntsünk közös akarattal. És akkor a választók is
jobban magukénak érzik, ami

Bazin Levente a Finkey utcai vízvezeték cseréjéről tájékoztatta az ottlakókat. Fotó: Juhász Ákos
Bazin Levente annyiban választott kissé más utat, hogy
(esetenként a „szomszédos”

születik, jobban odafigyelnek rá.
De mikről is volt szó az elmúlt hetekben? A Bertalan

Miskolcon is lesz légi szúnyoggyérítés
A levegőből is irtják majd
a szúnyogokat Miskolcon
augusztus 3-án és 4-én, a
napnyugtát megelőző másfél órában. Rossz idő esetén
pedig augusztus 4-én és
5-én végzik majd el a repülőgépes szúnyoggyérítést.
Légi, kémiai szúnyogirtásra alapvetően az állami
szúnyoggyérítési programban van mód, a földi biológiai irtással kiegészülve
összesen legfeljebb 30 ezer
hektárnyi területen. Arról,

hogy mely városokban, településeken végeznek légi,
kémiai irtást, az Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által megbízott
szakértő véleménye alapján
döntenek, mivel a központi szúnyoggyérítési programot a katasztrófavédelem
koordinálja.
Miután azonban a katasztrófavédelem arról tájékoztatta az országos tiszti
főorvost, hogy az elmúlt hetek, hónapok intenzív esőzései miatt annyira elszapo-

Szükség van a légi szúnyoggyérítésre is. Fotó: Juhász
Ákos
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rodtak a szúnyogok, hogy a
gyérítésük a meglévő biológiai, illetve földi, kémiai
módszerekkel már nem végezhető el megfelelő hatékonysággal, a Nemzeti Népegészségügyi Központ 180
napra engedélyezte a légi
kémiai szúnyogirtást.
Mivel Miskolc korábban
nem szerepelt azoknak a településeknek a listáján, ahol
a katasztrófavédelem eredeti tervei szerint végeztek
volna légi szúnyoggyérítést, Veres Pál polgármester szerdán levélben kérte a
szervezettől, hogy a borsodi
megyeszékhelyen is végezzenek repülőgépes irtást.
Az elmúlt hónapok szokatlanul esős időjárása után
ugyanis Miskolcon is érezhetően megnőtt a csípőszúnyogok száma. Irtásuk
megkezdéséről a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft.
azonnal intézkedett, és azóta is folyamatosan végeztet
földi, biológiai irtást nemcsak a lakóterületek, hanem
a vizek és vízfolyások környékén is. Miskolc városa

költségvetésében idén csaknem 28 millió forintot különített el a szúnyogok elleni
védekezésre, melyből idáig
több mint 13 millió forintot
már fel is használtak.
Az augusztus 3-ára és
4-ére tervezett repülőgépes szúnyogirtásnál használt készítmény - a kijuttatott csekély mennyiségben
- kizárólag az érzékenyebb
rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre
nem veszélyes, a hatóanyaga pedig néhány óra alatt lebomlik.
Ennek ellenére a szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a szabadban tárolt
gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a
szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján takarják le, vagy gyűjtsék össze
és vigyék be.
A szúnyogirtás ideje alatt
és az azt követő egy órában
javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső
levegőt használó szellőztető
vagy klímaberendezéseket
kikapcsolni.

Varga Andreának (18-as körzet) Berekalján volt legutóbb dolga. Még a hó elején zajlott lakossági beszélgetésen összegyűjtötte azokat a problémákat, melyeket az MVK igazgatóságával való
tárgyaláson igyekezett képviselni. Levélben tájékoztatta az önkormányzati céget, részletes helyzetképet mutatva a tapasztalt
nehézségekről, sőt, meghívta az igazgatót és a
menetrend összeállítását
végző munkacsoportot
egy helyszíni bejárásra.
Ez meg is történt a múlt
héten az Árpád utca 8.
szám előtti megállóból
indulva.
– Gyalog indultunk
tovább az Eper utcai
megállóhoz. Közben megbeszéltük és megnéztük a levélben
is jelzett problémákat. A csapat autóbuszvezető tagja jelezte azokat a nehézségeket, melyek szintén megoldásra szorulnak. Az autóbusz vonalát követve végül Felső-Majláthról villamossal érkeztünk a kiindulópontra. Az MVK vezetője és
kollégái, megértve a problémáinkat, elkészítettek egy javaslatot, amelyet szeptember 1-jétől terveznek megvalósítani. Az
MVK honlapján látható a tervezet, ezúton is kérem a lakosokat, nézzék meg, és véleményezzék. Szeptember még mes�sze van, az MVK-sok áttekintették, hogyan javíthatnak addig
is a helyzeten. Ennek betudhatóan: délelőtt 9.45-kor is indul
autóbusz a Berekaljáról. Munkanapokon este 22.50-kor Felső-Majláthról az 54-es autóbusz továbbmegy a Berekaljára.
Az első busz a Berekaljáról 4:50-kor indul, így elérhetővé válik
a 4:55-kor induló 54-es autóbusz a munkába jutás megkön�nyítésére. Szeretném megköszönni a társaság nyitottságát és
pozitív hozzáállását, a berekaljaiaknak pedig a türelmet és a
konstruktív ötleteket.
utcaiakkal arról beszéltek, legyen-e új, EU-konform játszótér, illetve hogyan tisztítsák az
árkokat. A Finkey utcaiakkal
a küszöbönálló ivóvízhálózati
rekonstrukcióról: ez a beruházás több mint egy évtizede várat magára, néhány éve az akkori polgármester is megígérte
az utcabelieknek – végül most

jött el az ideje, hogy megvalósulhasson. A Pereces-patak egy
részén mederépítés lesz jövőre,
erről is fontos egyeztetni a Bollóalja utcaiakkal (hiszen kisebb
kisajátításokkal jár). A jövő héten pedig bulgárföldi fórum
esedékes, amelyen megintcsak
padok, játszóterek állhatnak az
érdeklődés középpontjában.

Októberig lezárva
A Dayka Gábor és a Dózsa
György utca közötti, közel
180 méteres szakaszt mindkét oldalról lezárták az autósok elől. Terelőútvonalat
a Vologda utca felé biztosítanak. Másfelé közlekedik
emiatt a 34-es busz is.
A Miskolc belvárosában
található forgalmas útszakaszon az esővíz-elvezetést, az
ivóvízvezetéket, az útalapot,
a szegélyeket és az aszfaltborítást egyaránt cserélik.
Az autósok elől csütörtökön reggel zárják le az utat
mindkét oldalról.
A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Facebook-oldalán azt közölte, a 34-es autó-

busz július 30. és szeptember
30. között kerüli el a Kis-Hunyad utcát. A felújítás időtartama alatt az Avasi kilátóból
induló 34-es járatok a Dayka Gábor utca megállóhelyet
nem érintik, helyette a tűzoltóság előtti 1-es és 54-es
autóbuszok Dózsa György
utcai megállóhelyén állnak
meg. A 34-es autóbusz útvonala és megállóhelyei a
Vologda városrész megállóhelytől változatlanok.
Az építőmunkák miatt heteken át le lesz zárva a Dayka Gábor és a Dózsa György
utca közötti 176 méteres
szakasz. A tervek szerint októberben végezhetnek a felújítással.

Már dolgoznak a Kis-Hunyad utcában. Fotó: Végh Cs.
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CREATIVE REGION: HÁROM NAGYVÁROS VEZETŐIT
LÁTTA VENDÉGÜL MISKOLC
Fontos és különleges megbeszélésnek adott otthont a
lillafüredi Palotaszálló, ahol
a „Creative Region - Határtalan Fejlődés Északkelet-Magyarország” gazdasági programban együttműködő négy
megyeszékhely, Debrecen,
Szolnok és Nyíregyháza vezetőit látta vendégül Miskolc.
Folytatás az 1. oldalról

Miskolc első embere a találkozón bemutatott prezentációjában úgy fogalmazott: „öt
hónap munkán és öt hivatalos
találkozón vagyunk túl. Azóta
Debrecen a megyei jogú városok között elsőként megállapodást kötött a kormánnyal
arról, hogy végrehajthatja terveit, ezáltal a helyiek akarata
valósul meg; az történik, amit
a helyben lakók szeretnének. A
debreceniek elkötelezték magukat egy irány mellett, döntöttek, felhatalmazást adtak a
vezetőiknek, akik ezt képviselve komoly eredményt értek el.
Ugyanilyen erős felhatalmazást kapott az együttműködésben részt vevő másik három
város, köztük Miskolc vezetése is, a feladat éppen ezért az,
hogy együtt ugyanilyen komoly eredményt érjünk el. Ebben a folyamatban Miskolc tevőlegesen részt vesz."
Veres Pál hozzátette, a résztvevőknek tíz évre kell tervezni, tehát nem az elkövetkező
két-három év fejlesztéseit kell

összeállítani, hanem a részletes
előkészítést igénylő olyan fejlesztéseket is, amelyek ráépülnek majd a közeljövő fejlesztéseire, de csak hat-nyolc év
múlva indulnak el.
„Most alakul ki a következő
hét év EU-s és hazai támogatási
rendszere. Éppen ezért nagyon
fontos, hogy mi, nagyvárosi polgármesterek okosan és egyeztetve dolgozzunk, mert így tudunk
leginkább segíteni a kormánynak abban, hogy az EU-s és saját
forrásokat helyesen ossza majd
be. A mi feladatunk most nem
más, mint hogy minden erőnket a helyes tervezésre, a komoly
előkészítő munkára fordítsuk.
Együtt." – hangsúlyozta.
Közkinccsé tett megoldások
A Kreatív Régió központja a
kormány döntésének értelmében Debrecen lesz. A hajdú-bihari megyeszékhely vezetője
azt mondta, ez a szerep a város számára felelősséggel is jár,
céljuk a közös munka, melyből
minden résztvevő prosperál.
– Debrecen számára kifejezetten versenyképességi előnyt
jelent, hogyha a régió együtt
tud emelkedni és együtt tud
fejlődni. Ebben van igazán potencia. Ennek érdekében nagyon sok olyan megoldást,
amit mi már sikeresen alkalmazunk, közkinccsé tettünk a
három másik megyeszékhely
számára. Meggyőződésem, ez

Kötetlen beszélgetésre is volt lehetőség. Fotó: Juhász Ákos

a közös munka kulcsfontosságú lesz mindannyiunknak –
hangsúlyozta Papp László.
Közös munka több területen
A mostani egyeztetésen több
szó is esett a városok, a térségek turisztikai koncepcióinak összehangolásáról: mint
mondták, Nyugat-Európában
ezzel kapcsolatban már több jó
példát is látni.
– Abban mindannyian egyetértettünk, hogy minden régió
egyedi, különleges földrajzi, turisztikai értékekkel rendelkezik, amelyek erősítik egymást,
így azt gondolom, azzal, ha

Komoly összegekbe kerül az
illegális hulladék elszállítása
A szemét helye a konténerekben, hulladékudvarokban lenne.
Évente kétszer lehet ingyenes lomtalanítást kérni
Miskolcon, ennek ellenére
még mindig sokan szabadulnak meg helytelen módon a
felgyülemlett hulladéktól –
hívta fel a figyelmet a problémára pénteki sajtótájékoztatóján Bartha György, a
Velünk a Város-frakció önkormányzati képviselője.
– Sajnos az utóbbi időben
gyakorivá vált – különösen
a lakótelepeken –, hogy a
lomokat, az illegális hulla-

dékot vagy a szemetes ketrecek mellé vagy a szelektív
szigetekhez teszik a lakók
abban a tudatban, hogy ezzel elvégezték a saját feladatukat. Szeretném felhívni a
figyelmet arra, hogy Miskolcon lehetőség van évente két
alkalommal térítésmentes
lomtalanítást kérni. A lakásszövetkezetek és társasházak az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail-címen
jelenthetik be ilyen irányú
igényeiket.
Bartha György hangsúlyozta, biztosított a megfelelő lehetőség a felgyülemlett
lom szabályos elhelyezésére.

Milliós kiadást jelent az önkormányzatnak az illegális
szemét elszállítása. Fotó: Végh Csaba

– Az illegális hulladék elszállítása komoly összegeket emészt fel, ezt a pénzt
lehetne másra is fordítani. Ajánlom mindenkinek
a hulladék
udvarokat, ahová szintén térítésmentesen
le lehet rakni meghatározott
mennyiségű hulladékot.
A megoldás a szigorúbb
fellépés lehet.
– Képviselőtársaimmal karöltve arra kértük a Miskolci
Önkormányzati Rendészetet,
hogy jobban figyeljenek oda
az illegális szemétlerakókra,
akár bírsággal is próbálják elrettenteni azokat a lakosokat,
akik szabálytalanul, a közrendet sértve igyekeznek megszabadulni a lomtól – mondta
Bartha György.
Bájer Máté

ezeket a jövőben közösen promotálnánk, mindenki nyerne.
Természetesen ehhez szükséges leültetni a térség turisztikai
szakembereit is; a tárgyalások
jelenlegi fázisában úgy tűnik, ez
a közös munka akár már a következő hónapokban elindulhat
– mondta Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
Az együttműködés természetesen infrastrukturális, gazdasági és oktatási fejlesztésekre
is kiterjed. Fejér Andor, Szolnok alpolgármestere úgy fogalmazott, térségük és a tágabb
régió jövőjét is meghatározzák
a közúti és a vasúti infrastrukturális fejlesztések.

– Városunkban kiemelkedő iparágnak számít a vasúti
gépgyártás és a vegyipar is. Az
együttműködés során szeretnénk mindkét területen jelentős fejlesztéseket megvalósítani, mindezt úgy, hogy építünk
a régióban működő alap-, közép- és természetesen felsőfokú oktatási intézmények tudásbázisára is – tette hozzá.
Egységes stratégia
A programot az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
koordinálja. Nagy Balázs stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár lapunknak úgy
fogalmazott, ez a fajta közös

munka paradigmaváltást jelent a gazdaságfejlesztés tekintetében.
– A célunk az, hogy egy olyan,
szabad szemmel is jól látható, a
nagyobb külföldi befektetők által is jobban értelmezhető gazdasági egység jöjjön létre, ahol
egy-egy régió a saját helyi hagyományokra, kultúrára és közös múltra alapított, de mégis
egységes stratégiával tud megjelenni. Meggyőződésem, hogy
ez ütésállóbbá teheti a helyi gazdaságot, emellett pedig kiemel
olyan gazdasági területeket,
amelyekben a régió erős, és ahol
van értelme továbbfejlődni.
Tajthy Ákos

A TERMÉSZET IHLETTE
AZ ÉLMÉNYFÜRDŐ FORMÁJÁT
A múlt héten tartott bokrétaünnep után gőzerővel
folytatódnak az Ellipsum
névre keresztelt új miskolctapolcai élmény- és
strandfürdő építési munkálatai. A latinos hangzású név a fürdőépületek formájára utal, a komplexum
ugyanis öt ellipszis alakú
csarnokból áll, melyek a
patakmederben megbúvó
ovális, lapos köveket szimbolizálják.
Az élményfürdőt tervező
építészcsapat vezetője, Wolf
gang Vanek elmondása szerint a tervek kidolgozása során fontos szempont volt,
hogy a különböző funkciók
elkülönülve jelenjenek meg
a majdani fürdőkomplexumban. Ennek megfelelően külön csarnok várja a fiatalokat,
a gyermekeket, külön épületben kap helyet a konyha, az
élménymedencék és a jegypénztár.
A csarnokok ovális formájúak, innen ered az Ellipsum név. Wolfgang Vanek
szerint az ovális formát a
természet ihlette, a tervezőkre ugyanis nagy hatással

volt a miskolctapolcai természeti környezet, a Hejő
patak közelsége, ezért döntöttek úgy, hogy a fürdőcsarnokok legyenek olyanok, mint a patakmederben
egymás mellett elhelyezkedő ovális, lapos kövek. A
komplexum a bécsi tervezőcsapat koncepciója szerint így egy patakmeder kavicságyát szimbolizálja.
Az elképzelést nem volt
könnyű átültetni sem a tervezőasztalra, sem pedig a
valóságba, a miskolctapolcai
természeti és épített környezetbe, nemcsak a szokatlan
formák miatt, hanem azért

sem, mert a tervezés és az építés során is igyekeztek maximálisan figyelembe venni a
magyar fürdőzési szokásokat, hagyományokat – fogalmazott Wolfgang Vanek,
a számos európai wellness-központot és irodaházat
megálmodó osztrák tervezőcsapat vezetője.
Szólt arról is, hogy nagyon
elégedett a tervek megvalósításával, az építők által végzett
munkával, és azután, hogy elkészül az Ellipsum, ő maga
is visszajön majd Miskolcra,
hogy személyesen is kipróbálja az általuk tervezett élményfürdőt.

Így álmodta meg a tervező az új élményfürdőt
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Felelős ingatlangazdálkodásra áll át
Miskolc
Az eddigi gyakorlattól eltérően a meglévő ingatlanok
felújítására és újak építésére, a szociálisan rászoruló
bérlők támogatására, valamint a városi költségvetés
támogatására fordítanák az
önkormányzati tulajdonú
lakások kiadásából származó üzleti eredményt.

ÉRTÉKEK

CÉLOK

• Igazságosság, transzparencia
• Hatékonyság
• Vagyon racionalizálása, értékének
növelése
• Elvándorlás megállítása, tehetségek
bevonása, fiatalok itthon tartása

• Nagyívű bérlakásprogram indítása
• Felelős vagyongazdálkodás

A város bármeny pontján nagy igény mutatkozik az önkormányzati bérlakásokra.
Fotó: Juhász Ákos

MEGOLDÁS
MÓDJA

• Igazságos, felelős lakásgazdálkodási
szabályok, folyamatok kialakítása
• Igazságtalan, nem transzparens
besorolások és bérleti díjak rendezése
• Bújtatott szociális transzferek
átláthatóvá és szabályozottá tétele

A bérleményszolgáltatás üzleti
eredménye 2015-2019 között:
1,8 milliárd Ft
Felújításra visszaforgatott
összeg 2015-2019 között: 0 Ft

2621 pályázat

felújításával. Erre több milliárd forintos alapot szeretnénk
létrehozni. Ez a lépés az ingatlanpiacra is kedvező hatást
fog gyakorolni hosszú távon.
Az előkészítési, döntési folyamatba a szakmát is bevonjuk.
Mindezekre azért van szükség,
mert fenntarthatatlannak látjuk a korábbi vagyongazdálkodást; arányaiban sok például a
nem lakott önkormányzati tulajdonú ingatlan, amiknek az
állapota is romlik – mondta
Szopkó Tibor, hozzátéve: a tervek szerint elindítanának egy
évi szinten 50-100 millió forintos keretösszegű programot,
amivel a szociálisan rászoruló
háztartásokat segítenék.
Kujan István

964 lakás

csökkentsék a bürokráciát; az
olyan ingatlant, amit nem sikerült bérbe adni, értékesítésre kínálják; továbbá minden
üres lakást bérbe adható állapotban szeretnének tartani.
A lakásgazdálkodás rendbetétele a Nagy-Miskolc
programnak is szerves részét képezi. Szopkó Tibor, a
Velünk a Város-frakció önkormányzati
képviselője
úgy fogalmazott, hogy a legfontosabb alapelvek a felelős vagyongazdálkodás, az
igazságos és transzparens ingatlangazdálkodási rendszer
és a fiatalok itthon tartása.
– Az ingatlanvagyon értékét
szeretnénk növelni új bérlakások építésével és a meglévők

Felújításra fordított
összeg: 0Ft

lentős részét az ingatlanvagyon
elemeinek felújítására, új ingatlanok építésére, kisebb részét
pedig a szociálisan rászoruló
bérlők támogatására, és az önkormányzat költségvetésének
támogatására fordíthassuk.
Beke Tibor hozzátette, az
elmúlt 5 évben a bérleményszolgáltatás pozitív üzleti
eredményeiből 1,8 milliárd
forint került elvonásra. Ebből az összegből – jegyzi meg
– lehetőség lett volna üres
lakások és üzleti ingatlanok
felújítására, így növelve a bevételeket, és csökkentve a bérlakások iránti igényt. Alapelvként fogalmazták meg azt is,
hogy az elektronikus pályázati rendszer bevezetésével

bérleményszolgáltatás:
1,8 milliárd forint

Évente legalább száz lakást
szeretnénk megpályáztatni
– mondta el lapunknak Beke
Tibor, a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zrt. ingatlangazdálkodási vezetője. – A több mint 4800
önkormányzati tulajdonú lakás körülbelül ötöde, egészen
pontosan 964 lakás üres; ezek
közül közel 600 olyan állapotban van, hogy nem alkalmas
a bérbeadásra.
Az idei két kiírás során 52
lakást hirdettek meg, 2600-nál
is több pályázat érkezett be.
Óriási tehát az igény az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra, ezért az év végéig két
újabb fordulóban további legalább 50 lakás pályáztatása fog
megtörténni. Most változtatnának azon, hogyan kezeljék az
ezek bérbeadásából származó
eredményt. – Azt szeretnénk,
hogy a bérbeadásból származó pozitív üzleti eredmény je-

Miskolc ingatlangazdálkodásának megújítása

Üresen álló önkormányzati
tulajdonú lakás: 964
Az idén meghirdetett összesen
52 lakásra érkezett pályázatok
száma: 2621

MVK: KÉT LÉPCSŐBEN TELJESEN MEGÚJUL A MENETREND
ÉS A VONALHÁLÓZAT
A változások egy része már
jövő hónapban életbe lép.
Folytatás az 1. oldalról

– Már szeptember 1-jével
is számos változás lép életbe. Ezek egy része a berekaljai közlekedést fogja javítani: a 101B-s járatok útvonalát
meghosszabbítják Felső-Majláthon keresztül Berekaljáig.
Az 1-es autóbusz-vonalcsalád közlekedése is változik:
a Berekalja érintésével közlekedő járatok a jövőben 1B
jelzéssel közlekednek majd.
Az intézkedésnek köszönhetően hétköznap csúcsidőben 15, napközben 30 percenként lesz busz a városrész
megállóiban. Fontos, hogy a
kelet-nyugati tengely menetrendjeit összehangolták, az 1,
az 1B, a 101B és a 21-es busz
is ütemesen közlekedik majd
– mondta Fejér Balázs aki
hozzátette. A hangolt menetrendet az észak-déli vonalak
esetén is bevezetik, javítják
az egyetem közösségi közlekedési kiszolgálását és az éjszakai közlekedést is.
Jön az 1A-s villamos
A villamosközlekedés is
alaposan változik, a VEKE
helyi vezetője szerint alapvetően pozitívan. Ennek
egyik legfontosabb lépése,
hogy szeptembertől beveze-

tik az 1A-s villamosviszonylatot. Ezzel párhuzamosan a
villamosok menetrendje is
módosul. Fejér Balázs emlékeztetett, az új viszonylat
indítására már a Zöld Nyíl
villamosprojekt idején is
gondoltak.
– Ekkor épült ki egy betétvégállomás a Diósgyőri Gimnáziumnál, azért, mert ahogy
haladunk Felső-Majláth felé,
folyamatosan csökken az
utasszám a villamoson, éppen ezért csúcsidőben nem
gazdaságos minden villamossal a végállomásig közlekedni. A Kilián városrész alapAz MVK azt kéri, minél többen írják meg a
terveikkel kapcsolatos véleményüket, ötleteiket az
egyeztetes@mvkzrt.hu
e-mail-címre vagy a 3527
Miskolc, Szondi György
utca 1. postacímre küldött levélben „Társadalmi
egyeztetés” tárgymegjelöléssel.
vetően egy ideális pont, ahol
visszafordítható a szerelvények egy része – tette hozzá.
Az új viszonylat csak csúcs
időben jár majd, viszont létének köszönhetően hétköznap
reggel és délután körülbelül

három és négy percenként
villamos lesz a megállóban a
Tiszai pályaudvar és az Újgyőri főtér között. A Diósgyőri Gimnáziumig 4-7, a
felső szakaszon pedig 6-9
percenként követik majd
egymást a szerelvények, napszaktól függően; a Vasgyárba
reggel 12, a nap többi részében 15 percenként jár majd
a villamos. „Hétvégenként
továbbra is csak az 1-es villamos jár majd, az viszont a
mainál sűrűbben: szombaton
10 helyett 7-8, vasárnap pedig 15 helyett 12 percenként,
a régiségvásár idején pedig
a pótlóbuszokkal együtt 10
percenként” – tette hozzá Fejér Balázs.
Ezek a változások már biztosak, a munkacsoport azonban tovább dolgozik, ugyanis
2021 januárjától egy új vonalhálózatot vezetnének be.
Az MVK honlapján néhány
változtatás már megtekinthető, ezekkel kapcsolatban is
várják az utasok véleményét:
a cég társadalmi egyeztetést
hirdetett a jövőt illetően.
Meghallgatják az észrevételeket
Demeter Péter vezérigazgató azt mondja, ezzel azt szeretnék elérni, hogy a tömegközlekedési változások élvezzék az
érintett utazó– és lakóközön-

A változások egy része a berekaljai buszközlekedést fogja javítani
ség támogatását is. A kezdeményezésről már az első napokban kiderült: van értelme.
– Múlt péntek óta 50 e-mail-címről érkezett mintegy
150 észrevétel, tehát eredményesnek ítéljük meg a társadalmi egyeztetés kezdeményezését. Sok javaslattevő
azzal kezdi észrevételét, hogy
mennyire pozitívan és örömmel veszi ezt a lehetőséget,
köszönetüket fejezik ki, hogy
az MVK Zrt. az utazóközönség bevonásával tervezi kialakítani az új vonalhálózatát és
menetrendjét – hangsúlyozta.

A legtöbb észrevétel Berek
alja leendő közlekedési rendjével kapcsolatban érkezett,
az igazgató elmondása szerint ezek ráadásul pozitívak:
az utasok többsége megfelelően ítéli a követési időket, valamint elégedettek a napi indulások számával is.
– Ezen felül vannak a lakosság részéről javaslatok a
villamosközlekedéssel kapcsolatosan is, valamint több
városrészt érintő autóbuszközlekedésre vonatkozók is,
mint például Avas, Egyetemváros, Komlóstető és Mar-

tinkertváros – tette hozzá az
MVK első embere.
Demeter Péter kiemelte,
minden beérkezett javaslatot megvizsgálnak – azokat is,
melyek olyan felvetésről szólnak, amelyek a munkacsoport
részéről nem merültek fel – és
ha azok jogosak, és lehetőség is
van rá, beépítik az új rendszerbe. „Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy egy ilyen
komplex rendszerben nem lehet megfelelni minden igénynek, de törekszünk a legjobb
megoldásra.” – zárta.
Tajthy Ákos
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ÚJ DAL, ÚJ KLIP, ÚJ ALBUM – ISMÉT ERŐS ÉVRE
KÉSZÜL A THE SIGN
A miskolci banda új dalában a
trasht kapja le a tíz körméről,
új lemezük ősszel jelenik meg.
Oldszkúl – ez a címe a The
Sign új, az elmúlt hetekben debütált dalának. A szám igazi
görbetükör a trash, az influenszer és úgy általában a hétköznapokat a közösségi médiumok
felületein élő társadalomnak –
mondja Czinke Máté, a zenekar
énekese, szövegírója.
„Az Oldszkúl tudatosan különbözik a tőlünk megszokott
hangzásvilágtól, úgy is mondhatnánk, hogy egy koncepció
van mögötte. Ez pedig nem más,
mint parodizálni a mai posztmodern jelenségeket, a korszellemet.
A dalban megjelenik a TikTok, a
Gucci Gang című szerzemény, a
ByeAlex és Hiro közreműködésével létrehozott Michael Kors, a
Redbull, a Dorko, a kábítószer és
a mára leírni is fájdalmas szó, az
influenszer – sorolja a zenész.
A dalhoz egy – a stílushoz és
a szöveghez tökéletesen passzoló – videóklip is készült. Máté – ő
írta egyébként a szöveget és a klip
forgatókönyvét is – azt mondja, a
klip tulajdonképpen illusztrálja is
a számot. „Az 50-es évekből indulunk, majd megérkezünk a 21.
századba. Ezt az utat járja be az
„Oldszkúl” – teszi hozzá.
A szám fogadtatása nagyon jó
volt, még annak ellenére is, hogy
a zenekar tisztában volt vele: az
irónia, a kritikus hangvétel miatt

lehetnek olyanok is, akiket érzékenyen érint. „A legtöbben értik,
hogy paródiáról van szó, de természetesen vannak olyanok is,
akiket ez megoszt. Ez nem baj,
ezzel tisztában voltunk, mikor
úgy döntöttünk, elkészítjük.”
Garázsból a színpadra
A miskolci származású, fiatal zenészekből álló The Sign
2012-ben egy baráti társaságból alakult. – Olyan 14-15 évesek lehettünk az induláskor.
Sokunknak már volt zenei képzettsége, de például Török Dani,
a szólógitárosunk akkor kezdett el komolyan zenélni, és egy
év alatt hihetetlenül felhozta
magát. Úgy érzem, hogy az elmúlt nyolc évben folyamatosan
fejlődtünk, összeszoktunk, ös�szecsiszolódtunk, és zeneileg is
kiforrtunk – mondja Máté.
Teltek az évek, és a srácok
hobbigarázsbandából díjnyertes és folyamatosan koncertező
együttessé nőtték ki magukat.
Kezdetben AC/DC és hasonló
nagynevű rockegyüttesek dalai-

The Sign – tagok balról: Szentpétery Mózes, Czinke Máté, Kollár Ábel, Czinke Dániel, Török Dániel
val gyakoroltak, ennek megfelelően akkoriban még a rockosabb
hangzásvilág jellemezte őket.
Mostanra viszont a pop, egészen
pontosan annak az igényesebb,
kreatívabb változata az, amit magukénak éreznek – hangsúlyozza az énekes. „Zeneileg a Coldplay, az Imagine Dragons, a U2,
a OneRepublic, vagy a The 1975,
magyar viszonylatban pedig
Ákos, a Margaret Island, a Halott
Pénz, az Ivan and the Parazol és a
Quimby hatott ránk.”

EDDIGI ELISMERÉSEK: 2013 – Különdíj az egri
Éterfesztiválon | 2013 – első hely a Miskolci Csillagok
tehetségkutatón, zenekar kategóriában. | 2013 – ők nyitják
meg a Miskolci Rockfesztivál 40. évfordulója alkalmából
rendezett jubileumi Rockfesztivált. | 2015 – a "Családod
visszavár" című számuk lett a Családháló.hu hivatalos dala.
| 2017 – első felvételükkel megnyerik a Petőfi Rádió ’Saját
zenéd’ versenyét | 2019 – a „Tékozló” című számuk vívja ki a
legjobb dalnak járó Szikra-díjat a keresztény zenei fesztiválon

Felléptek több tehetségkutató műsorban, így az X-Faktorban és a Dalban is. Mára
profin zenélnek, és rendszeresen megfordulnak országszerte a klubok és fesztiválok
színpadain. Turnéztak már a
Margaret Islanddel, a Jetlaggel
és a Honeybeasttel is.
– Egyik első élményünk az
egri Éterfesztivál volt, ahol annak ellenére kaptunk különdíjat a zsűritől, hogy még csak 1
éve léteztünk. Az X-Faktorért
azért vagyunk hálásak, mert a
showbizniszt akkor ismertük
meg, a Dalért pedig azért, mert
ott már egy sokkal kiforrottabb
zenekarként a Top30-ba is bejutottunk az Ő című dalunkkal
– mondja Máté, aki hozzáteszi: a tehetségkutatókra eleinte
mint megmérettetésre tekintettek, viszont ma már sokkal inkább megjelenési felületként.

Előrenéznek
Éppen úgy, mint a koncertekre – melyek viszont a koronavírus-járvány miatt az elmúlt időszakban egytől-egyig
elmaradtak. „Ilyen keveset
még talán sosem találkoztunk
egymással, mint az elmúlt hónapokban. Panaszkodni viszont nem szeretek, szeretünk,
próbálni, gyakorolni így is tudtunk – részletezi a zenész.
A járvány kitörését követő
első koncertjük augusztus 29én, a Szegedi Ifjúsági Napokon
lenne, azt viszont beszélgetésünkkor még senki nem tudta
megmondani, a rendezvényt a
szervezők meg tudják-e tartani (csütörtökön aztán Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter bejelentette,
a zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó hatályos szabályokat augusztus 15-e után is

fenntartják – a szerző). A Dalban is szeretnének részt venni, már amennyiben az MTVA
meg tudja majd rendezni a
műsorfolyamot. A fiatal zenészek azonban ennek ellenére is
pozitívan néznek a jövőre: jelenleg az ősszel megjelenő lemezükön dolgoznak, melyet
Budapesten és Miskolcon is
lemezbemutató koncerten szeretnének majd népszerűsíteni.
– Sok mindent még nem
szeretnék elárulni erről, legyen meglepetés. Annyit talán mégis, hogy a korábbihoz
képest alapvetően vidámabb
hangvételű dalokat fog majd
tartalmazni ez a korong, lesz
még egy-két, hangulatában az
Oldszkúlhoz hasonló, de azért
koránt sem annyira provokatív, megosztó dal is – teszi hozzá Czinke Máté.
Tajthy Ákos

JEGYZET

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Méretre - a polgármesterek ékszere

Bérbeadás a
haszonélvező által

Mazsorettek masíroznak a
miskolci főutca reggeli verőfényében. A katonás indulók, a
csinnadratta zenéje mindan�nyiunkat a szerkesztőség egyetlen erkélyére csábít. A formás
lábú lányok legalább kétszáz
méterenként lestoppolnak egy
röpke mutatványra. Bravúrosan pörgetik a zászlósbotot és a
színes pompont. Egy pár percig
mégse erre figyelünk.
A menet élén haladó polgármester későn veszi észre, hogy
egyedül marad. A lányok még
a Royal köznél táncolnak, a
polgármester meg már a Bató
ház előtt jár. Nem fordul vis�sza, bevárja őket, közben magányában próbálja megigazítani
a vállától csaknem a derekáig
csüngő láncot, Miskolc város ékszerét. Mert nekünk már ilyen is
van. Talán ez volt a premierje.
Kobold Tamás, a város első
embere hamar megtapasztalja,
micsoda jelentőséget tulajdonítanak a magas rangú vendégek protokolláris fogadásának.
A tiszteletadásnak, a történelmi
hagyományok újjáélesztésének.
A határon túli testvérvárosok
ünnepségein minden polgármester nyakában ott van az ősi címerrel díszített kaláris. Eldönti,
nekünk is lesz: saját protokollkeretéből hagyományt teremt.

Varga Éva szobrászművész
szívesen merítene ötletet a
múzeumból, de az eredetinek
nyoma veszett. Neki kell megterveznie a csupa ezüstláncot,
amelynek minden szeme egy
honfoglalás kori ásatások során feltárt ősi magyar tarsolylemez motívumaiból tevődik
össze. Elején Szent Istvánnal
díszített címerrel, amely arra
emlékeztet, hogy 1907 tavaszán Miskolc is törvényhatósági jogú város lett. Végül a kivitelező nem más, mint a város
legügyesebb, legkreatívabb ötvöse, Csótai József ékszerész.
Már a neve is fogalom a szakmájában.
Haláláig élvezem a barátságát. Tőle tudom, kapásból vállalja a megrendelést. Így a tervező és a mester neve is helyet
kap az ékszeren. Sőt próbálnak
is, mint a szabóknál szokás.
Kobold Tamás termetes ember, ha kicsi a lánc, elvész rajta, na de ezt mégse rá igazítják.
Nehéz és bonyolult az optimális méret kialakítása, de végül
minden klappol. Tamás úgy
emlékszik, a város ékszere a
válla mögött cirka húsz centire, míg elöl kellő magasságban
a mellén lóg.
Közben tervezik, hogy kulcs
is lesz. Olyan nagy, templo-

Miskolci olvasónk levelében keresett meg, melyben leírja, hogy haszonévezője egy nagyobb
háznak, melyben egyedül él. Hogy kis
nyugdíját kiegészítse, ki szeretné adni a
ház egy részét albérletbe. Kérdezi, hogy
a tulajdonossal szemben van-e kötelezettsége, egyáltalán, jogosult-e bérbe adni,
mint haszonélvező az ingatlant?

Kobold Tamás
mi méretű, szimbolikus, Miskolchoz illő. A város címerével
díszdobozban azoknak ajándékozzák majd, akik ezt kiérdemlik. Csótai József hirtelen
halála miatt ez már feledésbe
merül.
A lánc a polgármesterek szobájának dísze. Vitrinben, üveg

mögött megcsodálható. Tamás
idejében egy karácsony előtti beszélgetéskor felpróbálom.
Súlya van. A mobilos szelfi sajnos még nincs divatban, pedig
de eldicsekednék a képpel. Így
tessék beérni a szóbeli mesémmel…
Szántó István

A Polgári törvénykönyv
szerint a haszonélvező széles
körű jogosultságokkal rendelkezik a haszonélvezet
tárgyát illetően. Jogosult a
dolog birtoklására, használatára, hasznosítására. A haszonélvező köteles viselni a
dologgal kapcsolatos terheket, valamint őt terhelik a dolog használatával kapcsolatos
kötelezettségek. A rendkívüli
javításokkal és helyreállításokkal kapcsolatos terheket
azonban a tulajdonosnak kell
viselnie. Vagyis jogosult a ház
bérbeadására, hiszen haszon
élvezeti jogát gyakorolva az
ingatlant birtokában tarthatja, használhatja és hasznait
szedheti.
A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak
annyiban
gyakorolhatja,
amennyiben a haszonélvező

e jogokkal nem él, tehát a haszonélvező a dolog hasznosításakor mintegy elsőbbséget
élvez a tulajdonossal szemben.
Haszonélvezőként a haszonélvezeti jogát nem ruházhatja át, de annak gyakorlását – például egy bérlő
részére – átengedheti. Ellenérték fejében a haszonélvezeti jog gyakorlását csak akkor
lehet átengedni, ha a tulajdonos – azonos feltételek mellett – a dolog használatára
nem tart igényt. A tulajdonosnak ezt a nyilatkozatát
mindenképpen érdemes okiratban rögzíteni. Ezen nyilatkozaton túl magát a bérleti szerződést is célszerű
ügyvéd által szerkesztett okiratba foglalni, mert ez megkönnyíti az esetleges jogvita
rendezését.
dr. Strassburger Gyula,
ügyvéd
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Miskolci Napló

„A GRAFIKA MISKOLCON MINDIG
OTTHON VAN”
A Miskolci Grafikai Triennálénak, vagyis hazánk
legfontosabb grafikai seregszemléjének nagydíját 2020ban Fürjesi Csaba kapta.

Huszonnyolcadik alkalommal ad otthont Miskolc a magyar grafika legfontosabb seregszemléjének. Az esemény
ünnepélyes díjátadóját szombaton délelőtt rendezték meg a
Miskolci Galériában.

Az idei Miskolci Grafikai Triennálé díjkiosztója. Fotó: Mocsári László

Az idei triennálé zsűrije:
Aknai Katalin (művészettörténész), Dékei Krisztina
(művészettörténész), Gaál József (képzőművész), Július Gyula
(képzőművész), Lengyel László (művészettörténész), Jónás
Péter (képzőművész), Kónya Ábel (képzőművész), Varga Éva
(képzőművész)
valamint Stefanovics Péter (képzőművész)
A díjazottak:
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Nagydíját a
2020-as Miskolci Grafikai Triennálén Fürjesi Csaba kapta.
A további díjazottak:
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának díját Koós
Gábornak ítélte oda a zsűri.
Az EMMI által alapított Kovács Tamás-díjban idén
Felsmann Tamás részesült.
A Magyar Művészeti Akadémia szakmai különdíját Szita
Barnabás nyerte el.
A Magyar Grafikáért Alapítvány díját Kovács G. Tamás kapta.
A Magyar Grafikusművészek Szövetségének díját Horváth
Kinga nyerte el.
A Nalos Grafika Kft. elismerését Dobó Biankának ítélték oda.
A Szabadkéz Galéria és Művésztelep díját Cifra Anett vehette át.
A Dunart.com Somorjai Nemzetközi Művésztelep díját
Oberfrank Luca kapta.
Az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti
Intézetének díját Rakk Adrián Ernőnek ítélte oda a zsűri.
A Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara Vizuális
Intézetének díjával Mészáros Anna Karolinát ismerték el.
A Spanyolnátha művészeti folyóirat díját: Kovács G. Tamás kapta.

– A grafika Miskolcon mindig otthon van. A kiállított alkotások átfogó és beszédes képet adnak a műfaj jelenéről,
arról a lelki és társadalmi atmoszféráról, amiben létrejöttek
– jelentette ki megnyitóbeszédében Kónya Ábel, a Miskolci
Galéria tagintézmény-vezetője.
Mérce és etalon
Borkuti László, Miskolc közművelődési és turisztikai tanácsnoka a seregszemle létrejöttének
körülményeiről
beszélt. A Miskolci Grafikai
Biennálé fő kezdeményezője
Feledy Gyula, Miskolcon élő
képzőművész volt. „Ugyancsak
ő indítványozta a Miskolci
Grafikai Műhely megalakítását, amelyben Csohány Kálmánnal, Kondor Bélával, Kass
Jánossal, Lenkey Zoltánnal,
Reich Károllyal, Kunt Ernővel,
Würtz Ádámmal és másokkal
dolgoztak együtt.”
– A fent említettek tevékenysége révén szilárdult
meg a magyar grafika nemzetközi elismertsége, Miskolc
pedig évtizedek alatt kivív-

ta magának a magyar grafika fővárosa elismerő címet.
Miskolc számára mindig fontos érték volt az alkotó ember iránti figyelem. Ennek fényében nagy megtiszteltetés,
hogy egy teljes művészeti ág,
a grafika legnagyobb szakmai
elismerése éppen a városunkhoz kötődik.
A Miskolci Grafikai Triennálé
nagydíja
ugyanis olyan kiemelt országos
presztízst jelent, amit díjalapítóként nemcsak dicsőségként, hanem kötelezettségként is szükséges kezelnünk
– mondta a tanácsnok.
Humor helyett irónia
A 2020-as Miskolci Grafikai
Triennálé kiállításait Nagy T.
Katalin nyitotta meg. A művészettörténész elmondta, a galéria termeiben nyolcvanegy alkotó százharmincegy munkája
látható.
A Miskolci Grafikai Triennálé kiállítása október harmadikáig tekinthető meg a Miskolci
Galéria Rákóczi-házában.
Tajthy Ákos

Légyott, kicsit másként
A járványhelyzet miatt az idén némileg módosult a már
hagyományos Légyott kiállítás.
Az idén húszesztendős Légyott – a Bartók Plusz Operafesztivál
kísérőrendezvénye – ezúttal önállóan, a
már megszokott helyszínen,
a Herman Ottó Múzeum
Thália-házában, ismertebb
nevén a Színészmúzeumban
várta az aktuális bartóki találkozásra kíváncsi közönséget. 2020-ban a születésének
120. évfordulóját ünneplő Szabó Lőrinccel találkozott a 75 éve elhunyt Bartók
Béla. A gazdag irodalmi és
képzőművészeti anyag ezúttal is a Légyott alapítójának,
Vass Tibor József Attila-díjas költőnek, a Spanyolnátha
művészeti folyóirat főszerkesztőjének a felhívására állt
össze. Kezdeményezésére
több mint 130 művész képzelte el és öntötte formába
(szövegbe vagy képbe) a találkozást.
A Spanyolnátha művészeti
folyóirat és a Magyar Küldeményművészeti Társaság ki-

állítása a járványügyi helyzet
miatt formálódott át a 102.
éve útjára induló spanyolnátha emlékére is. A Légyott nem
csak annak teremtette meg a
lehetőségét, hogy a közönség
megleshesse Szabó és Bartók
találkozását, de felelevenített
egy hagyományt is, a Szabó+
rendezvénysorozatot.
A megnyitón az írásokból
Seres Ildikó, a Légyottok Jászai Mari-díjas háziasszonya
és Fandl Ferenc Déryné-díjas
színművész adtak elő. A Szabó plusz Bartók a Spanyolnátha Szabó Lőrinc közelebb
című rendezvénysorozatának
és a Lázadás-történetek — A
változó világ kihívásai című
műhelytábor-projektjének is
része, ily módon a művek további kiállítások, felolvasások
szereplői is lesznek. Szerepelnek többek között a 6. Spanyolnátha Műhelytáborban,
melyet 2020. szeptember 1820. között Tiszaörs-fürdőn
rendez a folyóirat.

Több mint 130 művész küldte el alkotását. Fotó:
Baranczó Benedek

Miskolci portrék 8. – Az Avas és a Nagy Háború poétája
Úgy száztíz évvel ezelőtt napvilágot látott egy poéma az
Avasról, melynek utolsó sorai a következők voltak: „Valamikor, ha elsuhint / Fejem felett a kaszás, / Ide jövök megpihenni, / Csak itt szép az álmodás. / Latabár sírboltjára / Kiülök
majd éjszakára… / Onnan hallgatom a dalt, / Onnan nézem,
mikor egy-egy / Pógár éjjel haza tart.” 50 évvel később, egészen pontosan 1960. június 23-án, csendben, mindenféle miskolci híradás nélkül temették el az idézett sorok íróját. Bár
erről legkevésbé az elhunyt tehetett, hiszen ha áttekintjük
Sassy Csaba életútját, láthatjuk, hogy széles körű tevékenységei egyazon téma, szűkebb pátriája köré összpontosultak.

Katonai csoportkép Magyarospatakról
Sassy Csaba 1884. január 26án született Miskolcon. Édesapja, Sassy Árpád újságíróként,
míg testvére, Attila „Aiglon”
művésznéven festőként alkotott. A helyi református gimnáziumban tanuló Csaba
minden bizonnyal édesapja
hatására lett még az érettségi

letétele előtt a helyi napilap, az
Ellenzék munkatársa, elindítva
ezzel újságírói karrierjét.
A tapasztalatszerzés vezérelhette, amikor 1905-ben a Budapest című fővárosi magazin,
majd 2 évvel később az Arad
és környéke újságírója lett. Ezt
követően tért vissza az Ellen-

zékhez, ahol humoros írásaival,
verseivel hamar a miskolciak
szívébe lopta magát. Ekkoriban
lett élharcosa az Avas ügyének.
Publicisztikáiban,
verseiben
folyvást a domb felvirágoztatásával foglalatoskodott. Ebben az
időszakban ugyanis rendre előkerült az Avas, mint a város központi helyén lévő, mégis kihasználatlan természeti kincsének
rendezési terve, amelyre számos
ötlet született. A domb népszerű kirándulóhellyé avanzsálásához rendszerint felmerült egy
sikló vagy libegő építése, amely
a dombtető könnyebb megközelítését szolgálta volna. Hogy
némi képet kapjunk Sassy írói
stílusáról, álljon itt egy versrészlet, amelyet olvasói levélnek álcázva írt az Ellenzék hasábjaira:
„Szerkesztő ur! Hát lesz-e sikló?
/ S mikor lesz sikló, hogyha lesz?
/ Megépül-e mostan? Vagy őszszel? / Életkérdésem nékem ez.
/ Lesz-e sikló? Mikor lesz sikló?
/ Ugy várom már a siklovat… /
Mert addig az energiámból / Pocsékká megy sok kilowatt…”
Nagy Attila
Sassy Csabáról még többet
megtudhatnak a cikk folytatásában a minap.hu-n

Sassy Csaba Magyarospatakon 1917-ben. Fotók: Fortepan
Az Avas fejlesztése, szépítése – akárcsak manapság
– a 20. század első évtizedeinek egyik legfontosabb
ügye volt a lakosság körében.
Emiatt a városatyák külön
bizottságokat hoztak létre,
hogy – mérlegelve a különböző ötletek megvalósításának realitását – rendezési tervekkel álljanak elő. A
mindenkori „Avasrendező
bizottságok” terveinek központi eleme volt egy kilátótorony építése (ekkor már

elbontották a II. Rákóczi Ferenc tiszteletére ideiglenesen
emelt tornyot) egészen annak 1934-es elkészültéig. Érdekesség, hogy a különböző
okok miatt meg nem valósult
kilátótervek között volt azé a
Lux Kálmáné, akinek a legnagyobb munkái közé tartozott a lillafüredi Palotaszálló, de ugyanebben az évben
(1914) tervezett az Avasra
kilátót Hajós Alfréd is. Sajnálatos, hogy ezen kilátók
látványtervei ma már nem

fellelhetőek. Ám az ezt követő években is voltak ma már
merésznek tűnő tervek, mint
például egy, a budapesti Halászbástyához hasonlító emlékmű építése a domb északi
ormának kiképzésével, vagy
éppen egy közlekedési alagút létrehozása, amely a belvárost kötötte volna össze az
egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Miskolctapolcával. Ebben az alagútban
sínautóbusz közlekedett volna 5 (!) perces menetidővel.

2020. augusztus 1. | 31. hét | XVII. évfolyam 30. szám

Hirdetés – otthon

Miskolci Napló – A város lapja

7

HÁZFELÚJÍTÁS, KERTÉPÍTÉS – A JÁRVÁNY
SE SZÓLT KÖZBE
gármesterek úgy döntöttek,
nem akarnak építkezésbe fogni járványügyi helyzetben.
Ezeket is meg tudtuk azonban
most kezdeni. Ez egyébként a
megrendeléseink ötödét jelentette. De országszerte szállítottunk, építettünk a megrendelő
vállalkozóinknak, a Hajdúhátságtól Komáromig.
A KV Kft. 30 éve van jelen
az építőiparban, a fő profiljuk
a generálkivitelezés. Több mint
15 éve foglalkoznak előregyártott betonelemekkel, árbevételük ma már eléri az 1 milliárd forintot. Regionális szinten

meghatározó a cég, sok magánháznál, de nagyobb beruházásoknál, például közművek
építésénél használják az ő termékeiket.
– A megrendelői igényeket
messzemenőkig figyelembe
vesszük; ami betonból van, azt
döntően meg tudjuk csinálni.
A vállalkozások sok kreatív ötlettel állnak elő, amit nekünk
meg kell oldanunk. Térköveinket a lakossági vásárlók is kedvelik a minőségük és a kedvező
ár miatt – tette hozzá a termelési igazgató.
Kujan István

HULLADÉKÁTVÉTEL
AZ NHSZ MISKOLC KFT. TELEPHELYÉN
• Hullámpala, síkpala: 70 Ft+áfa/kg
• Tetőfedő zsindely, kátrányos hulladék: 70 Ft+áfa/kg
• Szennyezett szigetelés: 140 Ft+áfa/kg
• Személyautó-gumiabroncs: 50 Ft+áfa/kg
Munkanapokon hétfőtől csütörtökig: 8:00–13:30,
pénteken 8:00–13:00 óra között a
3527 Miskolc, Sajószigeti u. 31. szám alatt.
Előzetes érdeklődés a +36 70/371-9107 telefonszámon.
További információk:
www.nhszmiskolc.hu, Híreink menüpontban.

924-0/2020

– A lakossági igény nem változott, a szezonalitás ugyanúgy
jellemző volt, tehát tavasszal
belevágtak a megrendelőink
a házak felújításába, a kertjeik, udvaraik rendbetételébe.

Drasztikus visszaesést nem tapasztaltunk a forgalomban –
mondta el Kovács Ferenc, az
építőipari generálkivitelezéssel és beton-, vasbetonelemek
gyártásával foglalkozó, berentei székhelyű KV Kft. termelési
igazgatója.
– Tavasszal, amikor a koronavírus-járvány felütötte a fejét, rengeteg, már futó megrendelésünk volt, ezeket tovább
tudtuk vinni. A működésünk
tehát biztosított volt, nem különösebben éreztük a járvány
negatív hatásait. Volt persze
néhány beruházás, ahol a pol-

MISKOLC BELVÁROSHOZ
KÖZELI CSALÁDIAS
KÖRNYEZETBEN ÉPÜLT
AZ ÚJ BODÓTERASZ
TÁRSASHÁZ!

Vásároljon a gyártótól
közvetlenül
beton termékeket
a legkedvezőbb áron.

Selyemréti társasház
Miskolc belvárosában, jó tömegközlekedéssel
ellátott, Selyemrét városrészben található
legújabb 42 lakásos társasházunk.

Térkövek, zsalukövek,
egyedi látszóbeton
termékek.

Lakásaink mindegyike azonnal költözhető.

979-0/2020

+36 (30) 678 29 77
www.selyemreti-tarsashaz.hu

•

56 db új és a legmodernebb
technológiával felszerelt
energiatakarékos lakások várnak rád!

+36 30 678 2973

•

A lakás alapterületek 45 m -től
120 m2-ig terjednek, akár saját kerttel is.

www.kvkft.hu

•

Lakásaink fűtő-hűtő rendszerét a Mitsubishi
világviszonylatban is rekord alacsony
energiafelhasználású, modern, levegő-levegő
hőszivattyújával terveztük meg Önnek!
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Új!
+36 (30) 678 29 77
www.bodoterasz.hu

979-0/2020

979-0/2020

987-0/2020

KLÍMASZERELÉS CSAK TISZTÁN ÉS ALAPOSAN!

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

Műanyag-nyílászárók cseréje
óriási kedvezménnyel!
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

975-0/2020

Tavasszal alig volt tapasztalható visszaesés a régió lakossági építkezéseiben, a tavaszi
kertépítéseket, házfelújításokat ugyanúgy megkezdték
az emberek, mint az előző
években. A koronavírus miatt az ipari építkezésekben
volt némi tempóvesztés, de a
rend mára ott is helyreállt.

Acél
tó
on
zt
bi sági aj
s
ye
én
m
kedvez
áron!

687-0/2020

Miskolci irodáink:

Miskolc, Hunyadi utca 8., 06 46 612 840
Miskolc, Széchenyi István utca 21-23., 06 46 788 783

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra |
| Közélet | Ajánló |
| Aktuális | Sport |
| Világ |
MIKOM Miskolci
Kommunikációs
Nonprofit Kft.

Válassza a legjobbat
a legjobb áron!
Közvetlen gyártótól!
Műanyag-nyílászárók
szakszerű beépítése
1 nap alatt akár
falbontás nélkül is!

Díjmentes felmérés
Bontás, beépítés
(kőműves munkával)
l Külső, belső párkányozás
l Törmelékelszállítás
l 5 ÉV GARANCIA
l REDŐNY
l SZÚNYOGHÁLÓ
l
l

HÍVJON BIZALOMMAL, NEM FOG CSALÓDNI! 06-70/401-9777, www.begyikablak.hu

ÓRIÁSI
bemutatókészlet
HELYBEN!

821-0/2020

www.minap.hu

Cégvezető – Hitel és CSOK-szakértő:
Dargai Zoltán 06 70 454 1850
980-0/2020

A hírportál

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK,
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.
3D KONYHATERVEZÉS! WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor-422810384721659/

8 Hirdetés

Miskolci Napló

Rekordszintű albérletkínálat
várja a felsőoktatásba
felvett diákokat

Az egyetem közelsége miatt népszerűek az avasi albérletek. Fotó: Juhász Ákos

Idén rekordszintű albérletkínálat várja a felsőoktatásba felvételt nyert hallgatókat
– közölte az ingatlan.com
vezető gazdasági szakértője
az M1 aktuális csatornán.
Balogh László kiemelte, mivel a bérleti díjak csökkennek,
az utóbbi években soha ilyen
jó helyzetből nem várhatták a
hallgatók a tanévet.
Idén a ponthatárok kihirdetésének hetében 38 százalékkal

több keresés volt az albérletekre,
mint tavaly ilyenkor –mondta,
hozzátéve: a bérleti díjak csökkenése miatt nemcsak a friss hallgatók keresnek albérletet, hanem
a régebben albérletben élők is.
A szakértő ismertette: Budapesten átlagosan 150 ezer forintért lehet lakást bérelni, tíz
százalékkal olcsóbban, mint
februárban.
Debrecenben,
Győrben, Szegeden, Veszprémben 100-110 ezer, az ország keleti részében – például Egerben,

Miskolcon – 80 ezer forint az
átlagos bérleti díj.
Az albérletárak alakulását
nagy mértékben befolyásolják
a koronavírus utóhatásai, a rövidtávú lakáskiadás helyzete
és az esetleges digitális oktatás – fűzte hozzá. Balogh László kitért arra is: az eladó lakások kínálati árában nem látható
változás, de a vevők alkupozíciója folyamatosan javul: akár
5-10 százalékot is lehet alkudni
a kínálati árakból.

990-0/2020

984-0/2020

989-0/2020
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Újpesten folytatja a
felkészülést a DVTK
Sorra játssza felkészülési
mérkőzéseit a DVTK labdarúgócsapata. Szombaton ezúttal idegenben, Újpesten lépnek pályára.

Kemény felkészülés közepén vannak a diósgyőri futballisták. Az edzések mellett egymás után játsszák a
meccseket, így folyamatosan tudják csiszolni a csapat
játékát. Egy héttel ezelőtt a
Kassa gárdáját fogadták az
Andrássy utcán, és végül
1-1-es döntetlent mutatott
az eredményjelző a lefújás
pillanatában. Feczkó Tamás
vezetőedző a klub honlapján így értékelte a találkozót:
„Látszott, hogy más dinamikai szinten van a két csapat,
és ez nem is csoda, hiszen a
kassaiaknak jövő héten már
bajnoki mérkőzésük van, mi
pedig alig több mint egy hete
edzünk. A gól mellett rúgtunk négy kapufát és kétszer
a gólvonalról tisztázott az ellenfelünk, ennek lehet örülni.
Nagyon jó ritmusú mérkőzés

volt. A felkészülési időszak
első hetében nem ez a szokványos. Voltak további pozitívumok is, a második fél
időben négy saját nevelésű
játékosunk volt a pályán, és
egy-két időszaktól eltekintve jól is játszottak. Bár senkit
nem szoktam kiemelni, ezúttal is kimondottan tetszett a
16 éves Kispál Tamás játéka,
ha egy fiatal ilyen „tökösen
játszik”, az mindig pozitív.”
A munkában azonban
nincs megállás, a heti edzések után szombaton újabb
felkészülési meccs vár a piros-fehérekre. Délután 3
órakor Budapesten, a Megyeri úti Szusza Ferenc Stadionban lépnek pályára,
ahol a tavalyi szezonban a
hatodik helyen végzett Újpest látja őket vendégül. Ezt
követően augusztus 5-8. között edzőtáborba vonul a
csapat Üllőre, ahol két mérkőzést is játszanak a Budafok, illetve a Paks ellen, és ez
lesz a főpróba a 16-án kezdődő bajnoki rajt előtt.

ÁTESTEK A TŰZKERESZTSÉGEN
Pályafutásuk első, élvonalbeli csapatok ellen vívott
mérkőzésein vannak túl a
miskolci férfi vízilabdázók,
akik a Magyar Kupában egyegy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel jutottak
tovább a második körbe.
Folytatás a hétvégén!
Szombaton négy helyszínen –
a fővárosban, Szegeden, Kaposváron és Tatabányán – 12 mérkőzéssel kezdődött el a sorozat.
A szezon első gólját a miskolciak játékosa, Biros Barnabás
szerezte a margitszigeti Hajós
Alfréd Nemzeti Sportuszodában. A fiatal pólós a C-csoport
nyitómeccsén hozzátett még
hármat, így az ötgólos Magyar
Mártonnal együtt kilencet lőttek, hozzájárulva ezzel a KSI elleni 16-9-es sikerhez. A csoport
élén a papírformának megfelelően a címvédő FTC végzett,
miután tévés meccsen 17-4-re
nyertek az MVLC ellen.
– Amit szerettünk volna, a
továbbjutás, azt elértük. Egy
picit azonban keserű a szánk
íze, mert két győzelemmel
akartunk továbblépni – fogalmazott érdeklődésünkre a
miskolciak vezetőedzője. Kis
István úgy értékelte az élvonalbeli csapatok elleni tűzkeresztségen átesett játékosai
teljesítményét, hogy az első
nagyarányú győzelem után az
oroszlánkörmeiket is megmutatták. A Pécs ellen ugyanis
egy már-már elvesztett mérkőzést hoztak vissza, többgólos

Készülnek a Magyar Kupa második fordulójára. Fotó: Végh Csaba

hátrányt ledolgozva (az utolsó másodpercekben a győzelemért támadhattak, egy kétes
szituációban azonban elvették
tőlük a labdát, így maradt a
döntetlen).
– A jelenleg a világ legerősebb gárdájának számító Fradi
ellen meg voltunk szeppenve,

Fantasztikus egyéni csúc�csal, 6192 ponttal nyert
ezüstérmet hétpróbában
Nemes Rita az atléták múlt
hétvégi összetett országos
bajnokságán Budapesten.
A DVTK tavalyi magyar
bajnok atlétája 5960 pontos
korábbi rekordját javította
meg 232 ponttal.

Kitűnő formában van Nemes Rita

Remélem, így már én is ott
leszek a legnagyobb nemzetközi versenyeken, ahol eredményeimmel egyre feljebb
kerülhetek majd a ranglistán.
Az első 24 versenyző olimpiai és világbajnoki résztvevő
lesz. Ezen a hétvégén a dobószámokban nem szerepeltem jól, elmaradtam az egyéni csúcsaimtól, de a többi
számban is tudok majd még

ennél is jobban teljesíteni.
Óriási csalódás volt, hogy az
augusztus végére tervezett
párizsi Eb elmaradt, hiszen
megvolt az indulási jogom.
Ott szerettem volna megcsinálni az olimpiai szintet.
A felkészülésünket át kellett alakítani, kevés lehetőség
volt formába lendülni, ezért
is tartom ezt az eredményt
nagyon jónak.

ezt a jövőben le kell tudnunk
küzdeni. De pont erre jó a Magyar Kupa-sorozat: ezekből a
meccsekből lehet tanulni. Például, hogy mit is jelent a szoros
emberfogás – tette hozzá.
– Egyik szemem sír, a másik nevet – ezt már a klub
szakmai igazgatója mondta.

EREDMÉNYEK:
KSI-Miskolc 9-16 | Miskolc-Pécs 13-13 | FTC-Miskolc 17-4
2. forduló, július 31.-augusztus 2.
Zöld-csoport:
Vasas 9 pont, Miskolc 4 pont, Szeged 3 pont, Kaposvár 1 pont
Kék-csoport:
OSC 9 pont, BVSC 4 pont, Pécs 4 pont, Tatabánya 0 pont
Fehér-csoport:
Szolnok 9 pont, Szentes 6 pont, Eger 3 pont, KSI 0 pont
Piros-csoport:
FTC 9 pont, Honvéd 6 pont, UVSE 3 pont, Debrecen 0 pont.

Egyéni csúccsal nyert ezüstérmet Nemes Rita

Bár ezúttal Nemes Ritának meg kellett elégednie a
2. hellyel, de a bajnok Krizsán
Xénia (aki jelenleg a világ
egyik legjobb versenyzője
és egyben magyar rekorder
6619 ponttal – a szerk.) csak
mindössze 71 ponttal végzett
előtte.
– Nagyon boldog vagyok,
hogy végre én is beléphettem a 6000-esek klubjába!
– nyilatkozta Nemes Rita a
klub honlapján – Ezzel a közel 6200 ponttal már a világ
legjobb versenyzői közé sikerült beverekednem magam.
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– Az, hogy jó barátnőm
és edzőpartnerem, Krizsán
Xénia elindult ezen az országos bajnokságon, nagyon
nagy segítség volt számomra – folytatta a DVTK atlétája. – Eddig az elmúlt két évben szinte csak magammal
versenyeztem, mert versenytársaim még nagyon fiatalok
voltak. Ezzel szemben most
fej fej mellett haladtunk.
Három számot Xénia nyert,
hármat én, magasugrásban
mindketten 175 centimétert
ugrottunk. Vasárnap délben
a távolugrás után még egyformán álltunk. Ha csak 1-2
méterrel ver meg gerelyben,
akkor izgalmas lett volna a
vége, akár megőrizhettem
volna a bajnoki címemet is!
Köszönöm edzőnknek, Szabó Dezsőnek a felkészítést,
a DVTK-nak és Szász László menedzseremnek pedig,
hogy mindenben támogatnak.

Bachner András örömmel
látta a fiatal miskolci vízilabdázókat életük első komoly tétmeccsein – ugyanakkor sajnálja ő is, hogy nem
jött össze a két győzelem. –
A Ferencváros a világ legjobb klubcsapata, a tisztes
helytállásra törekedtünk ellenük. Építkezünk, megyünk
tovább.
Mento Kupa – idén ötödik
alkalommal
Augusztus 3-án és 4-én ötödik alkalommal ad otthont a
Miskolctapolcai Strandfürdő
az utánpótláscsapatok számára kiírt Mento Kupának.
A szlovák Hornets Kosice, a
román Progress-Crisul Oredea és ZF Eger U18-as csapata lesz az ellenfele a miskolciaknak.
Kujan István

Ismét országos
csúcsot állított fel
A miskolci tehetség tovább
javította az általa egy hete
már lefaragott csúcsot.
A magyar futók harminckilenc évig nem tudták
megjavítani a 100 méteres
női gátfutás országos ifjúsági rekordját a felnőtt gátmagasságon. Jött azonban a
miskolci Tóth Anna, és tíz
nap alatt kétszer is faragott
a legjobb időből.
A Miskolci Sportiskola
16 éves tehetsége előbb július 16-án, a Debreceni SISC meghívásos versenyén
ért el 13.91 másodpercet és
adta át a múltnak a korábbi
csúcsot (13.98 mp), amelyet
Rostás Mónika 1981 óta őrzött. A fiatal sportoló azonban még ezen is túl tudott
tenni, hiszen múlt szombaton, július 25-én, további 6

századot vágott le ebből a
fővárosi Honvéd Kupa előfutamában.

IZOMBÓL NEM LESZ HIÁNY: ERŐEMELŐ VB-T RENDEZNEK MISKOLCON
A világ legerősebb emberei
érkeznek Miskolcra októberben.
A sportág kimagasló alakja, a többszörös világbajnok
és világcsúcstartó Mészáros
László és csapata szervezi az

év egyik legfontosabb miskolci sporteseményét. A világjárvány miatt idén jóformán
még nem rendeztek versenyt,
így a sportolók érthetően
már nagyon ki vannak éhezve a megmérettetésre. – Teljes erőbedobással szervezzük

az októberi eseményt, annak
ellenére is, hogy tudjuk, még
változhatnak a körülmények.
Egyedül az jelent problémát,
hogy a komoly erőkkel felvonuló USA, Oroszország, valamint Ukrajna piros illetve
sárga zónás. Reméljük, a szep-

temberi jelentkezési határidőig változik a besorolás.
Addig megrendezik az országos bajnokságokat (ezek
tavasszal elmaradtak), csak
ezt követően tudják leadni
a nevezéseket a nemzetközi
szövetségnek az országok. –

Nem szeretnénk csonka vb-t
rendezni, ahol kevesebb induló van, illetve ahová nem
tudnak eljönni az „erősebb”
nemzetek képviselői. Arról,
hogy megtarthatjuk-e a versenyt, a világszövetség elnöke
dönt majd. Csupán „B”-terv,

hogy áttesszük a megmérettetést jövőre; mi nem ezzel számolunk. A Miskolc városa által kiemelten támogatott vb-t
október 11-17. között rendezik meg a Diósgyőri stadion
VIP-termében.
Kujan István
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TELEFONSZÁMON LEHET.

973-0/2020

A TERMÉSZETES
HALLÁS

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS!
HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

Bútorkárpitok és szőnyegek tisztítása! Ülőgarnitúrák, fotelek, ágyak, kanapék, székek, szőnyegek, padlószőnyegek, helyszíni tisztítása, gyors száradási
idővel, garanciával. Tel: 70/ 320-3483
www.tisztitomiskolc.hu
Ha úgy érzed, van elég gyermeknevelésben szerzett tapasztalatod, szabadidődben szívesen segítesz másoknak,
akkor várunk a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány csapatába. Jelentkezz
ezen a számon: 30/386-5885!
Önkénteseket keresünk, akik szívesen
segítenének kisgyerekes családoknak
heti néhány órában. Ha dolgozol, akár
délelőtt, délután vagy hétvégén is segíthetsz. Jelentkezés: 70/5210913
Térítésmentes intenzív informatikai
tréningettartunk hölgyeknekMiskolcon,
a távmunkához szükséges készségek elsajátításához. További információ, jelentkezés: +36/70/6389900;+36/20/4282239
Aranykalászos gazda (OKJ:31 621 02,
Eng.sz.:E-000683/2014/A005),
Gyümölcspálinka-gyártó (OKJ:31 541 04,

773-0/2020

+36 30 303 72 45-as

Apróhirdetés

773-0/2020

Ha még aktívnak érzi magát, és szívesen keresne
egy kis pénzt, akkor Önt várjuk!
Miskolci call centerünkbe keresünk
TELEFONÁLNI SZERETŐ NYUGDÍJAS KOLLÉGÁKAT.
Telemarketinges tapasztalat előnyt jelent.
JELENTKEZNI 9.00 ÉS 15.00 ÓRA KÖZÖTT A

985-0/2020

NYUGDÍJASOK FIGYELEM!

Eng.sz.: E-000683/2014/A018), Targoncavezető (OKJ 32 582 02, Nyt.
sz.:E-000683/2014/A001)" OKJ tanfolyamok indulnak Miskolcon júliusban
a Dekra Akademie Kft. szervezésében.
Érdeklődni: 30/768-1234.
907-0/2020
Térítésmentes informatikai képzések indulnak folyamatosan 65 éves
korig Miskolcon . A képzést teljesítők tabletet kapnak ajándékba! További
információ:+36/70/6389900;
+36/20/4282239
985-0/2020

APRÓHIRDETÉSEK

a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink! Adják fel
apróhirdetésüket kedvezményes
áron a Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

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

Widex U30 teljes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!
06 (1) 770 0853
06 (70) 423 7362
WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ
MISKOLC
Szentpáli u. 1
/Centrum áruházzal szemben/

Az akció 2020. 08. 28-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós
hallókészülék vásárlása kizárólag teljeskörű audiológiai vizsgálat
után lehetséges, ha a halláscsökkenés megfelelően ellátható a
készülékkel. A vizsgálat és az illesztés a szakmai irányelvek
maximális betartásával történik.
85-15/2020

968-0/2020

272-13/2020

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás
útján történő értékesítésre meghirdeti 2020. augusztus 13-ai
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:
Cím
(Jelleg)

Alapterület
(m2)

Minimális
bruttó
ajánlati ár (Ft)

Kisavas első sor 1.
11698 hrsz
(egyéb épület)

telek: 302 m2
épület: 161 m2
pince: 2032 m2

20 000 000

Ifjúság u. 22.
40027/163 hrsz
(fűtőmű)

telek: 4166 m2
épület: 846 m2
garázs: 37 m2

100 000 000

Kruspér u. 4-1
4592 hrsz
(beépítetlen terület)

telek: 2582 m2

8 300 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,
a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati
irodában, valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci
telefonszámokon kérhető.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást,
annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.
971-0/2020

„Hív a vasút…”
… téged
pedig vár a

TS

934-0/2020

... ha nehezen tűröd az egyhangúságot – nálunk nem fogsz unatkozni!
... nem ijedsz meg a kihívásoktól – mi sem: együtt képesek vagyunk rá!
... ha szeretsz és tudsz csapatban dolgozni – akkor együtt bármire képesek vagyunk!
... igényes vagy arra, amivel foglalkozol – sikereink alapja a precíz munkavégzés.
... és persze ha hosszú távon tervezel – mi számítunk rád!
Mi több mint 160 éve bizonyítunk. Ízig-vérig magyar tradíciókkal, immár tíz éve stabil osztrák háttérrel
elsődleges szempontunk egy sikeres, hosszú távon biztos és hatékony dolgozói gárda felépítése.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2020. 08. 01-től 2020. 08. 07-ig

Füzet A/5 32 lapos
Grafitceruza Nebuló
Rajzlap, famentes A/4 10 db-os
Füzet A/4 32 lapos
Star kéztörlő 2 tek. 79,5/db
Nebuló ragasztó 45 g
Spirálfüzet A/4 70 lapos 1330/kg
Pur mosogató 450 ml
Inneco ablaktisztító 500 ml 798,-/l
Gyurma, natúr KOHI-NOOR 200 g.
Vízfesték KOHI-NOOR 12 sz. kicsi
Színes ceruza KOHI-NOOR 12 színű
Vízfesték KOHI-NOOR 12 sz. nagy
Perwoll folyékony mosószer 1 l
Star WC-papír 24 tek.

Hungaria Kft.!

89,99,129,169,199,219,349,329,499,599,699,949,999,889,1099,-

59,69,99,129,159,179,269,279,299,499,549,699,799,799,899,-

267-13/2020

Ha magadra ismersz
és éppen új kihívásokat
keresel, ne habozz
jelentkezni:
– lakatos,
– hegesztő,
– szemcseszóró vagy
– fényező pozícióba.
Ha el tudod velünk képzelni a jövődet, jelentkezz hozzánk:
TS Hungaria Kft. HR osztály, 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
Telefon: +36 30 148 0232 | karrier@tshungaria.hu
ELÉG EGY EMAIL VAGY EGY TELEFON, A TÖBBIT MEGBESZÉLJÜK!

969-0/2020

2020. augusztus 1. | 31. hét | XVII. évfolyam 30. szám

Program

Miskolci Napló – A város lapja
PROGRAMOK
AUGUSZTUS 2. – VASÁRNAP
11:00 Alma együttes koncertje az Avalon Parkban
AUGUSZTUS 3. – HÉTFŐ
20:00 Barokk virtuózok, a
Filharmónia Magyarország
miskolci OrgonaPont koncertje a belvárosi evangélikus templomban
AUGUSZTUS 4. – KEDD
10:00-11:00 között Anyuidő
– családi meditációs tréning.
ÚjHold Közösségi Tér (Városház tér 10.)
20:00 RadOM kvízest, Random bár (Toronyalja út 17.)
AUGUSZTUS 5. – SZERDA
9:00-9:40 között meridiántorna, Célpont Közösségi
Tér (Arany János 29-35.)
19:00 Kamaszerda, kamázás
a Népkertben
AUGUSZTUS 6. – CSÜTÖRTÖK
16:30-17:30 között angol
mozgásfejlesztő foglalkozás
gyermekek számára, Ökumenikus Közösségi Pont
(Leszih Andor u. 4.)

AUGUSZTUS 7. – PÉNTEK
10:30, 14:30 Vezetett séta a külső vár területén, Diósgyőri vár
18:00 GasztroPLACC Extra
gasztroesemény a Diósgyőri
vár lábánál, a Lovagi Tornák
Tere előtti Vásártéren
18:00 Classic terasz, Szóda
Presszó
20:00 Szakács Gergő-koncert, Helynekem
AUGUSZTUS 8. – SZOMBAT
9:00 Maratoni játéknap társasjátékos esemény, József
Attila Könyvtár
10:00 Tematikus garantált városnézés Kupcsik Sarolta idegenvezetővel, Tourinform Iroda
10:30, 14:30 Vezetett séta
a külső vár területén, Diósgyőri vár
19:00 Ilyen a jazz - Muzsikáló udvar a belvárosi evangélikus templomban
19:00 Skaltrax- és Killer Surprise-koncert, Collins Club
20:30 Helyneked Terasz
2020 vol. 2, Jack Holler-koncert, Helynekem
21:00 White-party a Black
Tracy klubban

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Augusztus 3., hétfő 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 8:30
Képújság, 18:00 Híradó,18:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Miskolci Napló (közéleti magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi magazin), 19:35 Generációnk ism.
(idősügyi magazin), 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság
Augusztus 4., kedd 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 18:40 #mozogjotthon,
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Mérkőzés, 21:00 Híradó
ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

Hobo ismét Miskolcon koncertezik
Augusztus utolsó napjaiban két különleges koncertet is rendeznek Miskolcon.
Előbb a 75 éves Hobo idézi
fel zenészpályafutása legfontosabb dalait, két nappal
később pedig Rúzsa Magdi
indítaná be a várhatóan forró hangulatú bulit a Lovagi
Tornák Terén.
Földes László Hobo idén
ünnepli 75. születésnapját.
A jeles jubileum kapcsán országos és erdélyi turnéra indul, már amennyire engedi
a mostani helyzet, melynek
keretében augusztus 28-án,
péntek este fél 9-től a Gárdonyi parkban ad koncertet. A mostani fellépésén a
színházi és irodalmi szerepei
háttérbe szorulnak és teljes
mértékben a zenét állítja a
középpontba.

Hobo huszonhárom évesen kezdte pályafutását, azóta több mint hatezer fellépésen van túl itthon és húsz
országban összesen, 50 albumot, 9 könyvet adott ki, 6
színpadi mű, 6 monodráma,
9-9 film- és színházi szerep
és számos irodalmi est köthető a nevéhez.
Ez a felsorolás csak egy töredék Hobo pályafutásának
állomásaiból, amit számos
díjjal és kitüntetéssel is elismertek. Folyton dolgozott és
dolgozik, a mai napig alkot,
tele van új ötletekkel, megvalósításra váró tervekkel a
színházi és zenei színpadokon egyaránt.
Hobo szeret a miskolci közönség előtt játszani. „Jó érzés visszatérni abba a városba, ahol annyi mindent
csináltam már. Koncertez-

A zenére koncentrál mostani koncertjén Hobo

tem, játszottam a színházban, volt klubom a »Molnár
Bélában«, és előadóestjeim
nagy részét is bemutathattam Miskolcon.” - nyilatkozta Hobo.

Rúzsa Magdi augusztus 30ára, a Lovagi Tornák Terére
tervezett nagyszabású koncertjéről tovább egyeztetnek
a miskolci szervezők az énekesnővel.

Ford Mustang
Roadshow

EGYHÁZI HÍREK

Augusztus 2-án, vasárnap
10 órától az amerikai autók
rajongóinak különleges élményben lehet részük. Mis-

MOZIMŰSOR

Igazi amerikai életérzést tapasztalhatnak meg mindazok, akik vasárnap kilátogatnak az Avalon Parkba.

kolcra, egész pontosan az Avalon Parkba érkezik ugyanis a
Ford Mustang Roadshow. Az
ingyenes program keretében
az érdeklődők megismerhetik, megcsodálhatják a limitált
kiadású, 2020-as évjáratú, fullextrás, 5000 köbcentis V8-as
Mustangot.

Augusztus 5., szerda 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:35 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Egészségpercek, 18:40 Egészségére, 19:00
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:25 Retro TV (válogatás a Miskolc Televízió archívumából), 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság
Augusztus 6., csütörtök 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Promenád (kulturális magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Egy nap a világ
(útfilm-sorozat), 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság
Augusztus 7., 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 élnek, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Testközelből,
19:45 #mozogjotthon, 20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság
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A Miskolc Televízió Hívőszó
című műsorában augusztus 2-án, vasárnap 8.30-tól a
Deszkatemplomból közvetítenek. Igét hirdet: Almási
Ferenc lelkipásztor.

MŰVÉSZETEK HÁZA – URÁNIA TEREM: Július 30-a csütörtöktől
augusztus 5-e szerdáig, naponta 16:30-tól: CSALÁDBÓL IS
MEGÁRT A SOK, 19:00: BÉRGYILKOST FOGADTAM
MŰVÉSZETEK HÁZA – BÉKE TEREM:
Július 30-a csütörtöktől augusztus 5-e szerdáig, naponta
17:00: HOGYAN LEGYÉL JÓ FELESÉG?, 19:30-tól: A FAKÍR, AKI EGY IKEA SZEKRÉNYBEN RAGADT
CINEMACITY: Július 30-a csütörtöktől augusztus 5-e szerdáig, naponta több időpontban - A láthatatlan ember | Állati jó kekszek | Ava
| A vadon hívó szava (csak hétvégén) | Bad Boys – Mindörökké
|Dolittle (csak hétvégén) | Előre | Mint egy főnök | Pesti balhé |
Pont az a dal | Scooby | Tíz nap anyu nélkül | Úriemberek |

Hirdetés

TOKAJ-HEGYALJA
LEGNAGYOBB KULTURÁLIS
FESZTIVÁLJA

Augusztus 8., 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 #mozogjotthon (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

2020

Augusztus 9., vasárnap 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Miskolci Napló ism., 18:20 Játékszünet, 18:25
Promenád ism. (kulturális magazin), 19:00 Én is táncolnék (ism.), 19:25
Milli és Rémi kalandjai (esti mese), 19:35 Artter (szórakoztató talkshow),
20:20 A csillagok útján (dokumentumfilm 21:20 Képújság

14‒23.

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Bartha György és Bazin Levente önkormányzati képviselők lakossági fogadóórát
tartanak a városi tömegközlekedésről az
MVK Zrt. szakembereivel közösen augusztus 5-én, szerdán
17:30-tól a DVTK Medical Center I. emeletén (Andrássy u. 94).

Akciós jegyek augusztus 7-ig
20% kedvezménnyel

Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart augusztus 6-án, csütörtökön
17:00-tól a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskolában.
Fogadóórát tart Varga Andrea, Miskolc Megyei
Jogú Város alpolgármestere augusztus 12-én (szerdán), 14 órától a városháza alpolgármesteri tárgyalójában. Sorszámosztás augusztus 10-én, 8 órától a Polgármesteri Hivatal portáján.

www.zemplenifesztival.hu – zf.jegy.hu
Támogatók:

901-1/2020

Hivatalos borszállító:

866-5/2020
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TIGRISEK VILÁGNAPJA
A MISKOLCI ÁLLATKERTBEN

Harcosok és szerelmek
Gyertyafényes sétákon elevenedett meg szombat este
Nagy Lajos király és Erzsébet házasságkötése, szeretete
és egymás iránti hűsége. Ezt a
magával ragadó szerelmi történetet a várnép előadásában láthatta a közönség.
A vár termei mellett a Felső várudvar is megtelt élettel.
Harcedzett lovagok idézték

fel a csaták vérzivatarát, majd
megvívtak egy hölgy kegyeiért, a tűzszelídítők pedig szerelmi tűztánccal kápráztatták
el a közönséget.
A látogatók korabeli öltözékeket próbálhattak fel, a középkori játékok között újra gyermekek lehettek, a kézműves
játszóházban pedig ajándékot
is készíthettek. Fotó: Mocsári László

Nyári olvasmányok
a Géniuszból
2

Az idén is július 29-én ünnepelték a tigrisek nemzetközi napját. A világnap célja, hogy felhívják a figyelmet ezen nagymacskák védelmére, hiszen a valaha élt 9 tigrisalfajból 3 már kihalt, és a maradék 6 is veszélyben van. A miskolci állatkertben jelenleg
két szibériai tigris él. A szibériai tigrisek a legnagyobb testű macskafélék, szabadon csupán néhány száz egyed maradt belőlük. A
védelmük ellenére az illegális vadászat még ma is veszélyezteti a létüket. A szerdai rendezvényen az érdeklődők megnézhették a
tigrisek etetését, valamint számos érdekességet tudhattak meg ezekről a ritka ragadozókról. Fotó: Juhász Ákos

Felüdülés a kánikulában
– kovászosuborka-leves
A kovászosuborka-leves egy
igazán üdítő étel a nyári forró
időszakban, az elkészítése pedig egyszerű és gyors. Komáromi József, a Via Piano Étterem séfje elmondta nekünk,
hogy miként készíthető el ez
az első hallásra furcsának
tűnő leves, amely azonban valóban nagyon finom.
Hozzávalók:
Kovászos uborka
Frissen őrölt bors
Friss kapor
Fokhagyma
Joghurt
Bacon
Friss kenyér pirítósnak
Elkészítés: A kovászos uborkából néhányat apró kockára
vágunk, és félrerakjuk.

A többit turmixgépben kevés
uborkalével, joghurttal, fokhagymával krémesre turmixoljuk.
Ha szükséges, sózzuk, frissen
őrölt borsot rakunk bele, és hűtőbe helyezzük néhány órára,
hogy jól lehűljön.
A bacont apró kockára vágjuk, és egy edényben - kevés vizet
aláöntve - szép lassan kipirítjuk. A
víz lassan elpárolog, majd a szalonna szépen megpirul. Leszűrjük, és tálalásig félrerakjuk.
A kenyeret mindkét oldalán
megpirítjuk.
Tálaláskor a tányérba merjük
a behűtött levest, belerakjuk az
apró kockára vágott kovászos
uborkát, a pirított bacont, majd
megszórjuk frissen vágott kaporral. Pirítóst adunk hozzá.
A kovászos uborkát is elkészíthetjük mi magunk.

Kell hozzá kovászolni való
uborka, só, fokhagyma, friss
kapor, szemes bors, néhány
szelet pirítós. Az uborkát megmossuk, végeit levágjuk, mindkét oldalán bevágjuk.
Üvegtálba vagy befőttesüvegbe friss kaprot és néhány
szemes borsot rakunk, majd
mehet rá az uborka. Tetejére szintén megy kapor, szemes
bors, fokhagyma, majd mehet

rá a pirítós és a langyos-sós víz.
Nem forró!
Meleg helyre, nem tűző napra tesszük, és 3-4 nap múlva
már készen is van. Levesszük a
kenyeret róla, zárható edénybe
helyezzük az uborkákat, leszűrjük a levét, és készen is van!
A kenyér helyett készíthetjük
szeletekre vágott nyers burgonyával, de meggyfaággal-és levéllel is!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, 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.

Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt hétköznap 8-16 óráig a 70/676-92-43-as telefonszámon nevük és elérhetőségük
megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal nyári olvasmányok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő:
2020. augusztus 19-ig. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői
között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Gondolja végig, mi az, ami igazán fontos Önnek! Lehet, hogy sokkal többet áldoz fel valamiért, mint amennyit érdemes. Valami nem hagyja nyugodni,
úgy érzi, Ön az, akinek tennie kell az esettel kapcsolatban.

Rák (június 22 - július 22) Ne ragaszkodjon görcsösen valamihez, ami talán nem is teszi boldoggá! Ne másokra hallgasson, kövesse a saját szívét! A romantikus élete sok fordulatot
tartogat, és ez felnyithatja a szemét más ügyeknél is.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Minél jobban beleéli
magát valamibe, annál biztosabb benne, hogy cselekednie kell a
dologgal kapcsolatban. Nem biztos, hogy mindenki tudja, mire
képes, ha akcióba lendül, a héten megmutathatja.

Bak (december 22 - január 20) Magyarázatot keres valamire, amit zavarónak talál, de egyelőre még várnia kell a megnyugvásra. Tartsa nyitva a szemét, és akkor válaszokat is talál! Olyan tudást és tapasztalatot szerezhet most, ami fontos lehet.

Bika (április 21 - május 20) Izgatott lehet egy kihívással kapcsolatban, és bár a dolog egyelőre kétesélyes, mégis bízik abban, hogy szerencséje lesz. Ez a hozzáállás elhozhatja a sikert.
Nagy lépéseket tett már meg, higgye el, hogy jó úton jár!

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Mikor már kezdi elbízni magát, valami emlékeztetheti rá, nem annyira biztos még a
győzelem. Egy kis óvatosság soha nem árthat, de azért ne ijedjen
meg nagyon. Lehet, hogy ezt a csatát most egyedül kell megvívnia.

Skorpió (október 24 - november 22) Izgalmas utakra bukkan, de úgy tűnik, ezek még érdekesebb kérdésekhez vezetnek.
Igyekezzen olyan válaszokat találni, amelyek megnyugtatják!
Nem minden az, aminek látszik, de ez csak akkor derül ki, ha utánajár.

Vízöntő (január 21 - február 19) Nem szeret olyan ígéreteket tenni, amiket nem tud betartani. Igyekezzen ehhez tartani
magát a héten is, és akkor nem kerül kellemetlen helyzetbe!
Boldog, amiért képes erőt meríteni a kapcsolatából.

Ikrek (május 21 - június 21) Partnere nagyon izgatott valamivel kapcsolatban, pedig Ön most egy kis nyugalomra vágyna. Ne aggódjon, hamarosan ez is megadatik, és akkor végre a
terveire koncentrálhat! Ne feledje, együtt minden könnyebb!

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valaki látja Önön, hogy
jót tenne egy kis pihenő, és megpróbál levenni néhány terhet
a vállairól. Ne tiltakozzon ez ellen, most jót fog tenni a dolog!
Ezen a héten ne a jövőjét tervezgesse, próbáljon meg a mában élni!

Nyilas (november 23 - december 21) Valami gyanúsnak tűnik, a héten azt érezheti, meg akarják téveszteni. Ne hagyja,
hogy az orránál fogva vezessék, sok mindenre hajlandó a siker érdekében, de Önnek is meg kell húzhia a határt valahol.

Halak (február 20 - március 20) Ha mindent okosan rendez
el, akkor ezen a héten még egy kis pihenőre is marad ideje.
Legyen körültekintő, hogy semmi ne zavarja meg a töltekezést! Használja ki, hogy ilyen sugárzó hangulatban van a héten!

