
123 éves a miskolci közösségi 
közlekedés. Az évforduló al-
kalmából kitüntetést kaptak 
a közlekedési cég dolgozói.

A Miskolc Városi Közle-
kedési Zrt. hagyományainak 
megfelelően ebben az eszten-
dőben is megemlékeztek azok-
ról, akik 1897. július 10-én le-
hetővé tették és elindították a 
miskolci villamosközlekedést. 

Az eseményen Demeter Pé-
ter, a közlekedési vállalat ve-
zérigazgatója szólt az elmúlt 
időszakban történt változá-
sokról, a vállalatvezetés célja-
iról, terveiről is.

– Egy világjárvány köze-
pén vagyunk, aminek ráadá-
sul még nem is tudjuk, hol 
van a vége, de természetesen 
ehhez is próbálunk alkal-

mazkodni. A védekezés nagy 
kihívás nemcsak nekünk, ha-
nem az egész országnak, sőt 
a világnak is, és most az lát-
szik, hogy ezeket a járvány 
miatti intézkedéseket az idén 
még biztosan be kell tarta-

nunk. Ennek ellenére, vagyis 
inkább emellett számos olyan 
eredményt értünk el, melyek 
úgy a dolgozók, mint az uta-
zóközönség számára is pozi-
tívak – hangsúlyozta.

Folytatás a 2. oldalon
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EGYEZTETNEK AZ UTASOKKAL  
A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSRŐL

Kik voltak, akik a Népkertből „indultak” 
és világhírűek lettek? Miért nevezzük a Viga-
dót a miskolci vendéglátás ékszerdobozának? 
Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a Mis-
kolc Televízió új műsorában, melyben Fedor 
Vilmos és vendégei a 140 éves Népkert törté-
netéből elevenítenek fel érdekes, rendhagyó 
és szórakoztató momentumokat.

Folytatás a 7. oldalon

A legnépszerűbb hazai tu-
risztikai attrakciók közé 
kerülhet be Miskolctapol-
ca a jelenlegi strandfejlesz-
tésnek és a turisztikai pro-
jekteknek köszönhetően.

Orosz Eszter, a MIDMAR 
Kft. ügyvezetője feleleve-
nítette, Miskolctapolca a 
strand első ütemének elké-
szültét követően évről-év-
re felkapottabb lett. „Egyéb-
ként is ez Miskolc egyik 

leglátogatottabb városrésze, 
egyrészt a Barlangfürdő mi-
att, hiszen ez egy Közép-Eu-
rópában is egyedülálló hely-
szín, erre pedig ráerősített 
a nagy múlttal rendelke-
ző strandfürdő újranyitása” 
– jelentette ki a turisztikai 
szakember, aki elmondta azt 
is, a két fürdő jó hatással van 
egymásra, hiszen az elmúlt 
években mindkettő látoga-
tottsága látványosan nő.

Folytatás a 3. oldalon

Négy évszakos 
turisztikai attrakció

Elismerések az MVK-nál

Nyugatról keletre, Zalából Borsodba – szó 
szerint hosszú útja vezetett az egerszegi gim-
náziumból a Miskolci Egyetemre. Sokáig úgy 
tűnt, nem is marad a borsodi megyeszékhe-
lyen Horváth Zita, akit augusztus 1-jén ne-
veztek ki az intézmény rektorának. A Miskol-
ci Egyetem első női és első bölcsész rektora új 
lendületet, új időszámítást ígér. 

Portré az 4. oldalon

A miskolci kerékpárút-fej-
lesztéseknek a város déli 
részét érintő szakasza-
iról tartottak lakossági 
fórumot a városházán. 
A városvezetés ezúttal is 
deklarálta: csak olyan be-
ruházásokat valósít meg, 
amelyek az érintett vá-
roslakókkal egyeztetve, 
mindenki megelégedésére 
készülhetnek el.

Épp emiatt kezdte a fóru-
mot Varga Andrea alpolgár-
mester azzal, hogy emlékez-
tetett: számos olyan projekt 
vár megvalósításra a telepü-
lésen, amelyek tervezése, elő-
készítése a tavaly ősszel véget 

ért önkormányzati ciklusban 
zajlott. „Ezek továbbvitele a 
mi dolgunk, csakhogy min-
den projekt hordoz magában 
kérdéseket. A fejlesztéseknek 
örülünk, de a változások az 
életünkben bizonytalansá-

got okoznak – foglalta össze a 
polgárok általános benyomá-
sait. – Fontos, hogy összessé-
gében lássuk ezeket a változ-
tatásokat, és tudjunk róluk 
beszélgetni.”

Folytatás a 2. oldalon

Kikérik a lakosok véleményét 
a tervezett kerékpárutakról

„Meg kell mutatnunk, 
hogy mit tudunk”

Utazás  
a  Népkert múltjába

Miskolc átalakuló közössé-
gi közlekedése volt a témája 
annak a lakossági fórum-
nak, melyet szerdán tartot-
tak a DVTK Medical Center 
tárgyalójában.

Az eseményen Bartha 
György és Bazin Levente ön-
kormányzati képviselők mel-
lett a Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt. szakvezetői – Juhász 

János villamosközlekedési és 
Lukács Zsolt autóbuszközle-
kedési igazgató – válaszoltak 
a felmerülő kérdésekre. Bazin 
Levente lapunknak elmondta, 
a fórum célja az, hogy a közös-
ségi közlekedésben tervezett 
változásokat társadalmasítsák.

– Azt szeretnénk, ha egy 
olyan közösségi közlekedés 
alakulna ki Miskolcon és vá-
rosrészeiben, mely a lako-

sok igényeit a korábbiaknál 
sokkal jobban kielégíti. Ezért 
aztán a fórumra elsősorban 
olyan embereket várunk, akik 
maguk is használják a busz– 
és villamosjáratokat, és van-
nak építő jellegű észrevételeik 
– mondta.

Bartha György hozzátette, a 
szerdai fórum indítója volt egy 
sorozatnak, a következő na-
pokban, hetekben több város-

részben is hasonló programot 
rendeznek az érdeklődőknek. 
„A jövő héten négy és az azt 
követő héten még egy fórum 
lesz majd. Ezek az események 
a város számos területét le-
fedik: többek között az Avas, 
Görömböly, a Jókai– lakótelep, 
de Martinkertváros és Szirma 
lakóinak véleményét is várjuk 
majd.”

Folytatás a 3. oldalon



Az évforduló alkalmából 
kitüntetést kaptak a közleke-
dési cég dolgozói is.

Folytatás az 1. oldalról
Demeter Péter szólt többek 

között a buszsofőröket érintő 
ösztönzőrendszer átalakításá-
ról, valamint a Miskolc Holding 
Zrt. és cégcsoportjaiban – így az 
MVK-nál is – történt béremelé-
sekről. Kiemelte továbbá, folya-
matban van a jegy– és bérletér-
tékesítési rendszer megújítása, 
melynek részeként a remények 
szerint az év végéig jegy– és bér-
letautomatákat helyeznének ki a 
város számos pontján. Bár a jár-
műállomány országos szinten 
is korszerűnek számít, folyama-
tosan keresik a lehetőségét an-
nak, hogy további új autóbuszo-
kat szerezzenek be – jelentette 
ki Demeter Péter, aki fontosnak 
tartotta elmondani azt is: a me-
netrend és a vonalhálózat is meg-
újul, mégpedig két lépcsőben 
(ahogyan arról korábban beszá-
moltunk, az első változások már 
szeptembertől életbe lépnek).

A köszöntő után elismerés-
ben részesültek a miskolci kö-
zösségi közlekedésért dolgo-
zók: emléklapokat adtak át, és 
kiosztották a vezérigazgatói el-
ismeréseket is, de díjban része-
sültek azok is, akik 35, 40 vagy 
már 45 éve dolgoznak a vál-
lalatnál. A közlekedési társa-
ság legmagasabb elismerését, a 
Meszléri Zoltán-díjat idén Ju-
hász Csaba autóbusz-vezény-
lő kapta. A 2000-ben alapított 
Meszléri Zoltán-díjat azoknak 
a főállású szakembereknek ad-

ják, aki legalább egy évtizede 
dolgoznak a vállalatnál, és ki-
magasló, maradandó, példa-
mutató munkát végeznek a kö-
zösségi közlekedés érdekében.

Juhász Csaba lapunknak azt 
mondta, nagyon meglepődött, 

mikor megtudta, hogy idén ő 
kapja a díjat, még annak elle-
nére is, hogy természetesen 
jólesik neki a kitüntetés.

– Én már gyerekkorom óta 
buszvezető akartam lenni, és 
hála istennek ez sikerült is. 

Húsz évet töltöttem a kormány 
mellett, és utána lettem vezény-
lő. Mint legtöbbünknek, így ne-
kem sem csupán egy munka ez, 
hanem sokkal inkább hivatás – 
mondta Juhász Csaba.

Tajthy Ákos
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Gyémántlakodalmát ün-
nepelte a miskolci pár, 
akik szerint a házasság 
olyan, mint a kert: folya-
matos odafigyelést igényel.

A nyár a lakodalmak idő-
szaka, így nem meglepő, hogy 
sokaknak esik augusztusra 
a házassági évfordulójuk. A 
mostani helyzet azonban nem 
kedvez a nagy esküvőknek, 
ezért talán több idő marad az 
emlékezésre. Azokra az idők-
re, amikor a válás még nem 
volt előkelő helyen a kapcsolati 
problémák lehetséges megol-
dásainak sorában, amikor az 
„együtt” nem egy hashtag volt 
a képek alatt, hanem akár hat-
van év közös életet is jelenthe-
tett. Jó néha megállni, figyel-
ni és tanulni. Azoknak, akik a 
hosszú kapcsolat titkát keresik, 
kiváló példaként szolgál a Bod-
nár házaspár, akik csütörtökön 
ülték gyémántlakodalmukat. 
A 84 éves János bácsit és a 82 
éves Emma nénit Erdei Sándor 
Zsolt önkormányzati képviselő 
köszöntötte a város nevében; 

gratulált az együtt töltött hat-
van esztendőhöz.

– Egyazon munkahelyen 
dolgoztunk, ott ismerkedtünk 
meg – mesél a kezdetekről 
Emma néni, aki szerint a titok 
a türelem. – Sokat kell tűrni, al-
kalmazkodni egy ilyen hosszú 
kapcsolat során. A házasság is 
olyan, mint a kert: gondozni 
kell. Nem szabad rögtön ösz-
szepakolni és elmenni az első 
problémánál, mert azt naponta 
meg lehetne csinálni.

Pedig probléma mindig 
akad az életben. János bácsi két 
évvel ezelőtt súlyosan megsé-
rült egy közlekedési baleset-
ben, az orvosok alig 20 szá-
zalék esélyt adtak akkor az 
életben maradására. Ehhez 
képest kitűnő állapotban foga-
dott minket – barackot is sze-
dett a kertből a stábunknak. 
Egyetlen problémája, hogy ki-
csit nagyot hall a baleset óta. A 
Bodnár házaspár a különleges 
évfordulót szűk családi kör-
ben, lányuk és két felnőtt uno-
kájuk társaságában töltötte.

Bájer Máté

Hatvan éve gondozzák 
együtt az életüket

Eltávolítják azokat a galy-
lyakat, amik akadályoz-
hatják a biztonságos köz-
lekedést.

Megkezdték az útszelvé-
nyek beláthatósági gallya-
zását a Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. munkatár-
sai a város területén. Min-
den olyan gallyat levágtak, 
ami behajlik az útszelvény-
be, származzon útszéli fá-
ról, vagy a villamosszigetek 
bokrairól. – Két útellenőr 
kollégánk folyamatosan jár-
ja a várost, az ő jelzéseik és 
az előre elkészített ütemterv 
alapján haladunk – tájékoz-
tatott Kertész Béla, a cég 
műszaki vezetője.

A letermelt növényrésze-
ket teherautóval szállítják a 
Városgazda Nádasréti telep-
helyére.

– Két aprítékológép se-
gítségével dolgozzuk fel a 
beérkező zöldhulladékot. 
Az apríték közvetlen tü-
zelésre nem alkalmas, így 
a hulladéklerakóba kerül 
majd. Ott komposzt készül 
belőle, de brikettet is pré-
selhetnek a letermelt nö-
vényrészekből.

A telepen található konté-
nerek mindegyikébe nagy-
jából 5-6 tonna apríték fér. 
A beláthatósági gallyazásra 
mintegy 10 millió forintnyi 
összeget fordít a város.

B. M.

A miskolci kerékpárút-fej-
lesztéseknek a város déli ré-
szét érintő szakaszairól tar-
tottak lakossági fórumot.

Folytatás az 1. oldalról
Mint ez esetben is kiderült, 

az adott városrészekben élők 
alapvetően kedvezően, támo-
gatólag fogadják az építése-
ket, de nem tudnak mit kez-

deni a tapasztalattal, hogy a 
korábbi években „őket soha 
nem kérdezte senki”. Vagy-
is az akkori önkormányza-
ti vezetés által elhatározott, 
megpályázott, megtervez-
tetett, előkészített, sőt, akár 
megkezdett projektek ügyé-
ben rendszerint elmaradt a 
lakossági egyeztetés, a „tár-
sadalmasítás”.

A Tapolca, Görömböly, Má-
lyi, illetve Kistokaj felé megé-
pítendő, illetve elindítandó 
kerékpárutak tekintetében 
is, mint a fórumon részt ve-
vők jelezték, meglepetésként 
érte őket, amikor a városhá-
zától levelet kaptak az elmúlt 
hetekben. A levelek az építés 
tervéről értesítették őket, tu-
lajdonosi hozzájárulásukat 
kérték a hatósági engedé-
lyek megindításához, és elő-
revetítették, hogy kivel-kivel 
a későbbiekben tárgyalások 
lesznek az építéshez szüksé-
ges területvásárlások dolgá-
ban. Mivel eddig az érintet-
tek nemigen ismerhették meg 
sem a beruházási, sem a mű-
szaki terveket, ezért sok ben-
nük a kétség és a kérdés. Volt, 
aki elmondta, a területen mű-
ködő (és ingatlanokkal ren-
delkező) vállalkozóként több 
üzleti tervét illetően is attól 
tart, a kerékpáros-beruházás 
„ellehetetleníti azokat”. Hoz-

zátette, a jelenlegi városveze-
tésre utalva: tudja, hogy „az 
elődeiknek kellene címezni 
a kérdéseket” – erre reagál-
va tett ígéretet Varga Andrea, 
hogy a lakossági igényekkel 
szemben, egyeztetések nélkül 
semmiképp sem indulhatnak 
hasonló építkezések.

– Nincs olyan esedékes 
projekt, aminél ne volnának 
érdekütközések. Ezeket kö-
zösen rendeznünk kell. Ahol 
nem sikerül, azt a tervet el-
engedjük, még ha politikai 
következményei kellemet-
lenek is lesznek számunkra. 
Mindenkit kérek, a kifogásait, 
kérdéseit írásban juttassa el a 
polgármesteri hivatalba, hogy 
szakmailag alaposan meg-
vizsgálhassuk. Sajnos, ezeknél 
a küszöbönálló projekteknél 
az idő is sürget; a kerékpáru-
tas fejlesztéseket, amikbe be-
levágunk, 2022 végéig be kell 
fejezni – fogalmazott az al-
polgármester.

Kerékpárutak délen: egyeztetnek  
az ott élő lakosokkal 

Elismerésben részesültek a közösségi közlekedésért dolgozók. Fotó: Juhász Ákos

A kerékpárutas fejlesztéseket 2022 végéig be kell fe-
jezni. Illusztráció: Mocsári László

ELISMERÉSEK, DÍJAZOTTAK

2020-ban Meszléri Zoltán-díjat kapott:  
Juhász Csaba, vezénylő

TÖRZSGÁRDA ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT:

45 éves munkaviszony elismeréséért: Bolha József

40 éves munkaviszony elismeréséért: Hacsaveczné Timkó Gabriella, Mihók Imre, Fekete Lajos

35 éves munkaviszony elismeréséért: Bíró Gábor, Budai Tibor, Garai Lajos, Kovács Bertalan, 
Nagy Sándor, Némedi Csaba, Oszlányiné Hasap Katalin, Putnóczki István, Szadai Norbert, 
Tóth Zoltánné, Varga László, Vas Lajos

Vezérigazgatói elismerésben részesült: Bolha József, Hacsaveczné Timkó Gabriella, Kiss Károly 
Zsolt, Kovács Krisztina, Mihalik Róbert

Emléklap kitüntetésben részesültek: Balogh József, Blach  Csaba, Bodnár Zsolt, Boros Zsoltné, 
Böszörményi Zoltán, Bubnó József, Buhala Béla, Bús László Dédesi-Dózsa József, Demkó Gábor 
Pál, Doszpoly István, Dudás Balázs, Duhi  János, Faragó Ferenc, Gál Róbert, Gulyás György, 
Hajzsó  Attila, Kosztik Róbert, Mándy Gábor, Mezei Róbert,  Mikulák Mihály, Müller Sándor, 
Nagy Lajos, Nagy Norbert, Nagy  Sándor, Orosvári Attila, Schadt Gábor, Simon Attila, Smaltig 
Lilla, Szabóné Takács Éva, Szeszák Gyuláné, Szilvási Hajnalka, Szűcs Iván, Tóth Csaba, Tóth 
Tibor, Tóth Zoltánné, Trója István, Urbancsik József, Vas Lajos, Wittmann Ferenc

Komposztálják  
a belógó ágakat

A Bodnár házaspár. Fotó: Mocsári László

Elismeréseket adtak át az MVK 
dolgozóinak



A közeljövőben változó 
busz– és villamosközleke-
déssel kapcsolatban tar-
tottak lakossági fórumot 
a Bulgárföldön.

Folytatás az 1. oldalról
A fórumon Juhász János is-

mertette a tervezett változá-
sokat, melyekkel a múltheti 
lapszámunkban részletesen is 
foglalkoztunk. 

Összehangolt, ütemes
A programon körülbelül egy 

tucat érdeklődő vett részt. A be-
vezetendő változásokat mind-
annyian üdvözölték, persze kér-
dések, észrevételek azért voltak. 
Ezek nagyobb része nem is a 
már meghirdetett, biztos vál-

tozásokkal volt kapcsolatban, 
a megjelentek inkább a janu-
árban bevezetendő csomaghoz 
tették hozzá a magukét.

Javaslatok érkeztek például a 
29-es autóbusz útvonalával kap-
csolatban: volt, aki úgy gondolta, 
a járatok érinthetnék az Egye-
temváros melletti Lidl áruházat, 
míg mások arra tettek javaslatot, 
hogy a viszonylat a jövőben ne 
járjon be a Vasgyárba. Akadt, aki 
azt sürgette, hogy az 1-es és a rö-
videsen induló 1B-s busz menet-
rendjét ne csak a 101B-s és 21-es, 
hanem a Lillafüredre és Ómassá-
ra járó 5-ös és 15-ös autóbuszok-
kal is hangolják össze. Emellett a 
perecesi járatra, a 6-os buszra is 
érkezett panasz, merthogy – mint 
elhangzott – a járat ritkán közle- kedik, és probléma az is, hogy a 

buszokat gyakran nem várják be 
a gerincjáratokon közlekedő 1-es 
vagy 54-es viszonylatok.

Juhász János válaszában úgy 
forgalmazott, a menetrendi 
munkacsoport e-mailben és 
levélben is több száz észrevé-
telt kapott eddig. „Ehhez jön-
nek majd hozzá a fórumokon 
elhangzottak, az MVK és a Vá-
rosi és Elővárosi Közlekedési 
Egyesület (VEKE) munkatársai 
a külső szakértőkkel karöltve 
várják ezeket, és kivétel nélkül 

mindet megvizsgálják majd. A 
6-os busszal kapcsolatban az 
igazgató kiemelte: egy hajnali 
járattal már szeptembertől bő-
vülhet a viszonylat, a járatközi 
csatlakozásokra pedig újból fel-
hívják a buszsofőrök figyelmét.

Kijelzők, jegyrendszer
Érkezett panasz a digitális ki-

jelzők számával kapcsolatban is. 
Az MVK szakvezetői leszögez-
ték, a cég anyagi lehetőségének 
függvényében folyamatosan sze-
rez be új kijelzőket, idén például 

a 14-es busz vonalán kerültek ki 
újak, a 21-es járat kiliáni megál-
lóiban pedig az elmúlt hetekben 
kezdték meg annak telepítését.

Érkezett még kérdés a nemrég 
bevezetett elektronikus jegy– és 
bérletrendszerrel kapcsolatban 
is. A hozzászóló szerint bár na-
gyon jó dolog az újítás, de je-
lenleg még lassú, főként a bérle-
tek leolvasása nehézkes. Lukács 
Zsolt válaszában azt mondta: a 
gyermekbetegségekkel tisztában 
vannak, a rendszer fejlesztését 
tavaly kezdték, és bevezetése a 

koronavírus-világjárvány miatt 
lett sürgető, így minden észre-
vétel hasznos, mert annak töké-
letesítését folyamatosan végzik. 
– Ez egy lehetőség volt akkor az 
utasaink részére, hogy tudjanak 
jegyet váltani, hiszen a járvány-
ügyi helyzet miatt sofőröknél 
átmenetileg ezt megtiltottuk. A 
jó hír, hogy a remények szerint 
még ebben az évben új, jegy– 
és bérletváltásra alkalmas auto-
matákat telepítünk a város több 
pontján – zárta a szakigazgató.

Tajthy Ákos

A Városgazda már elhe-
lyezte a hordalékfogókat a 
bekötőutaknál, az árok új-
raásása viszont a Magyar 
Közút feladata.

Új hordalékfogó rácso-
kat telepített a Városgazda 
a Lyukóbányára vezető út 
mentén, a Pereces irányából 
becsatlakozó zúzalékos utak 
és a főút kereszteződésében. 
Bazin Levente, a terület ön-
kormányzati képviselője el-
mondta, a fejlesztéssel egy 
régi probléma oldódik meg, 
a csapadékvíz-elvezetés 
ugyanis évtizedes gond itt.

– Nagy esőzések idején 
olykor járhatatlanná válik ez 
a szakasz, mert az odacsat-
lakozó zúzalékos utakról a 
víz a főútra mossa a követ, 
ezzel időnként gyakorlati-
lag lehetetlenné téve azon az 
autók, de még a buszok köz-
lekedését is. A beruházást a 
Városgazda, a 14. választó-
kerület képviselője és jóma-
gam egyenlő részben finan-

szíroztuk abban bízva, hogy 
a főút mellett végighúzódó 
vízelvezető rendszer egy-
szerűbbé teszi az arra köz-
lekedő miskolciak életét – 
mondta Bazin Levente.

A Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. ezt akarta meg-
oldani, amikor a zúzalékos 
utak aljára vízelvezető rácso-
kat kezdett építeni – ezt már a 
városüzemeltetési cég műszaki 
vezetője, Kertész Béla mondta.

– A munka elkészült, a 
Városgazda szakemberei 
a lefolyó vizeket az árokba 
vezették. A főút mellett vé-
gighúzódó árkot a Magyar 
Közút Nonprofit Kft.-nek 
kell kiásnia. Megteremtettük 
a lehetőségét annak is, hogy a 
Magyar Közút akár újraasz-
faltozza a főutat – részletezte.

Kertész Béla elmondta, 
a Közút már elkezdte ezt a 
munkát, de a vízelvezetés csak 
akkor oldódik meg teljesen, 
ha az út menti árkot teljesen 
kitakarítják, illetve újraássák.

T. Á..
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Egyeztetnek az utasokkal a közösségi közlekedésről

MEGOLDÓDIK AZ  
ESŐVÍZ-ELVEZETÉS

A fejlesztéssel egy régi probléma oldódik meg a lyukói 
főúton. Fotó: Juhász Ákos 

A közlekedéssel kapcsolatos további lakossági fórumok:
08.10., hétfő 17:30 Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza, 

Fábián utca 6 . / Erdei Sándor Zsolt, Szopkó Tibor
08.11., kedd 17:30 Ady Művelődési Ház, Árpád u. 4. / Varga 

Andrea, Bartha György
08.12., szerda 18:00 Görömbölyi Művelődési Ház, Szolártsik 

Sándor tér 4. / Borkuti László
08.13., csütörtök 17:30 Avasi Gimnázium, Klapka György utca 

2. / Fodor Zoltán, Szarka Dénes, Szilágyi Szabolcs
08.19., szerda 17:30 Miskolci Tompa Mihály Fiókkönyvtár, 

Gyöngyösi István utca 1. / Hegedűs Andrea, Cseléné Figula 
Edina, Badány Lajos

A fórumon Bartha György és Bazin Levente mellett az MVK szakemberei is részt vettek. Fotó: Végh Csaba

A szakemberek szerint a 
fürdőfejlesztés második 
üteme teljesen átformálhat-
ja a turisták körében már 
most is nagyon népszerű 
városrész arcát.

Folytatás az 1. oldalról
A korábbi dinamikus fej-

lődés ugyan megmaradt, de a 
városrész helyzetét is megvál-
toztatta némileg az év elején 
kirobbant koronavírus-világ-
járvány. A szakember szerint 
bár megváltoztatta, de ma már 
úgy tűnik, teljesen nem törte 
azért meg a fejlődés ívét. Az 
viszont igaz, hogy nagyon je-
lentős változások történtek. 
„Márciusban egy olyan hely-
zettel találtuk szembe magun-
kat, amellyel a világon ma élők 
közül csak kevesen: a világjár-
vány miatt a turizmus egyik 
napról a másikra állt le. Má-
jusban aztán az enyhítő intéz-
kedéseknek köszönhetően a 
belföldi turizmus már moco-
rogni kezdett. Lillafüred már a 
pünkösdi hétvégétől sok ven-
déget vonzott, aztán az attrak-
ciók újranyitásával Diósgyőr 
és a belváros is benépesült tu-
ristákkal. A strandok és a zárt 
terű fürdők nyithattak utoljá-
ra, de júliusban már Miskolc-
tapolca is újra megtelt élet-
tel. Óriási változás viszont az, 
hogy bár vannak külföldi tu-
risták, a belföldi látogatók do-
minálnak. Ráadásul nemcsak 
a fővárosból és az Aföldről 
érkezők, hanem most nagyon 
sok dunántúli vendéggel is ta-
lálkozunk – tette hozzá.

Komplex komplexum
Miskolctapolca helyze-

te tehát még így, a világjár-
vány közepén is bizakodásra 
ad okot: a jövőre elkészülő, 
és most már névvel is ren-
delkező Ellipsum Élmény– 
és Strandfürdő Orosz Eszter 
szerint továbbformálhatja a 
városrész arcát és az ide ér-
kező vendégkört is.

– Miskolc egyébként is sze-
rencsés helyzetben van: az 
elmúlt húsz évben óriási vál-
tozáson ment át, a régi poros 
iparvárosból egy turisztikai-
lag kedvelt célpont lett, a tu-
risztikai szakma is így tartja 
már számon. A város nagyon 
változatos programokkal – 
túrázás, kirándulás, fürdés, 
várnézés, borkultúra – várja 
az érdeklődőket, és ezt egy-
re többen fedezik fel. A mis-
kolctapolcai fejlesztések erre 
erősíthetnek rá, ez az új, na-
gyon exkluzív fürdőkomp-
lexum a jelenlegi vendégkör 

mellett várhatóan a nagy köl-
tési hajlandóságú célcsopor-
tokat is be fogja vonzani. – 
hangsúlyozta.

Ahogyan arról korábban 
többször is beszámoltunk, a 
miskolctapolcai strandfür-
dő második üteme csaknem 
13 milliárd forintból való-
sult meg, az új, négy évszakos 
komplexum öt épületegyüt-
tesből áll majd, melyben egy 
egész évben megfelelő me-
dencekapacitással rendelkező 
élmény– és wellnessfürdő jön 
létre, ami már felveheti a ver-
senyt a régió más fürdőivel.

Fejlődő infrastruktúra
A fürdő mellett a városrész 

maga is megszépül, Miskolc 
erre a munkára korábban 
két pályázatot is elnyert. Az 
összesen több mint kétmil-
liárd forintos fejlesztésnek 
köszönhetően, parkok, sétá-
nyok, terek újulnak meg, re-
habilitálják a csónakázóta-

vat, játszóteret és szökőkutat 
alakítanak ki, sőt az Akropo-
lisz Szabadtéri Színpad inf-
rastrukturális fejlesztése is 
megtörténik.

Orosz Eszter elmondása 
szerint ezekre a munkálatokra 
is nagy szükség van, sőt, nem 
kizárt, hogy a most zajló vagy 
rövidesen induló beruházá-
sok továbbiakat is generálnak. 
„Elengedhetetlen lesz, hogy 
a város infrastruktúrában, az 
utak minőségében, autó– és 
buszparkolók számában is 
hozzáfejlődjön a fejlesztések-
hez, de a magánszféra is profi-
tálhat a várhatóan növekvő 
vendégszámból: szálláshely-
bővítést és vendéglátóipari 
beruházásokat is hozhatnak 
a következő évek. Sőt, mi úgy 
látjuk, hogy előbb-utóbb Mis-
kolctapolcának szüksége lesz 
egy igazán magas minőségű, 
sokcsillagos nagy szállodára is 
– tette hozzá.

T. Á.

A Barlangfürdő Közép-Európában is egyedülálló helyszín. Fotó: Juhász Ákos 

Miskolctapolca, mint négy évszakos  
turisztikai attrakció



Ez az, amire objektív vá-
lasz nem adható – mond-
ja a Miskolci Egyetem első 
női és első bölcsész rektora, 
amikor azt állítjuk: komoly 
érzelmi kötődést és elköte-
leződést érzünk nála a város 
és felsőoktatási intézménye 
iránt. Horváth Zita új lendü-
letet, új időszámítást ígér.

Nyugatról keletre, Zalából 
Borsodba – szó szerint hosszú 
útja vezetett az egerszegi gim-
náziumból a Miskolci Egye-
temre. Sokáig úgy tűnt, nem is 
marad a borsodi megyeszékhe-
lyen Horváth Zita, akit augusz-
tus 1-jén neveztek ki az intéz-
mény rektorának. 

– Szokták mondani, vagy 
megvan a kémia, vagy nincs. 
Nehéz tehát pontosan meg-
fogalmazni, miért alakult így. 
Emlékszem, amikor 1991-ben 
először leszálltam a vonatról a 
Tiszai pályaudvaron, elsírtam 
magam. Azt gondoltam, nem-
hogy 5 évet, de 5 napot sem fo-
gok kibírni távol az otthontól.

Valószínűleg a fáradtságnak 
is betudható a „kiborulás”: a 
zalai és a borsodi megyeszék-
hely közötti távolságot akko-
riban (is) röpke 7-8 óra alatt 
lehetett megtenni gyorsvonat-
tal, beleértve a helyiek által 
csak „göcseji lassúnak” neve-
zett járattal való zötyögést is. 
Ráadásul minden hétvégén 
hazajárt, amikor még a Mis-
kolci Bölcsész Egyesületnél 
tanult. Innen került az abban 
az évben alapított Bölcsészet-
tudományi Intézetbe – és az 
Egyetemváros, a kollégiumi 
élet mindent megváltoztatott. 
– Jól éreztem magam a szo-
batársaimmal, az évfolyamom 
70 százaléka az egyesülettől 
jött át, sokakat ismertem te-
hát, a mai napig élő barát-
ságok születtek. Mind-mind 
erősítette a kötődésemet.

Az otthon erre
A fordulatot – elsőre ta-

lán nem is gondolnánk – egy 
DVTK-meccsen érezte először. 
A ZTE volt az ellenfél. – Mind a 
mai napig szeretem a focit. Apu-
kámmal rendszeresen jártam 
meccsekre. Az ominózus mér-
kőzés alkalmával meglátogatott 
Miskolcon. Együtt mentünk ki 
a stadionba, ahol döntetlent ját-
szottak a csapatok – ekkor vet-
tem észre, hogy valami meg-
változott, mert mégiscsak a 
zalaiaknak kellett volna szurkol-
nom, de legalább annyira szorí-
tottam a diósgyőrieknek is.

Egy csapásra megszépült 
minden, Miskolc és a Bükk ér-
tékei rabul ejtették. – Sokkal 
szebb ez a város, mint azt so-
kan gondolják. Hozzáteszem, 
megpályázhatnám Miskolc jó-
szolgálati nagykövete címet is, 
annyi dunántúli rokont, bará-
tot hozok el ide évről évre. És 
mindenki úgy távozik, hogy 

egy kellemes és élhető város 
képét viszik magukkal. Sze-
retem járni a Bükköt is; a gö-
cseji dombok után nem biz-
tos, hogy egy alföldi városban 
egyetemista maradtam volna.

Elmeséli azt is, hogy amikor 
már a fővárosban dolgozott, 
munkatársai gyakran megkér-
dezték tőle a munkahét vé-
gén: merre áll az autó orra, az 
M7-es vagy az M3-as felé? – 
Jogos volt a kérdés, mert akár 
Zalaegerszegre, akár Miskolc-
ra indultam, mindkettőre azt 
mondtam, hogy hazamegyek.

Minden más unalmas
A Zalai Megyei Levéltárba te-

hát már nem tért vissza. Az ak-
kori tanszékvezető, Bessenyei Jó-
zsef marasztalta. Jött a doktori 
iskola, majd a tanársegédi állás. 
1999-et írunk – ekkor kezdő-
dött az oktatói tudományos és 
vezetői pályája. De miért pont a 
történelemtudomány? – kérdez-

zük. – Egész egyszerűen minden 
mást unalmasnak találtam, de a 
választás alkat kérdése is. És per-
sze döntő volt, hogy jó tanárok 
oktattak általános és főleg kö-
zépiskolában. Nem tudok seho-
vá sem úgy elmenni, hogy ne a 
történelmi múlt jusson eszembe 
egy épületről. Vallom, hogy egy 
ország, egy nemzet a múltjával, 
kultúrájával és hagyományaival 
érthető csak meg igazán.

Kutatási területe a 17-18. 
századi gazdaság- és társada-
lomtörténet, kiemelten a pa-
raszti társadalom, valamint a 
történetírás története. – A tör-
ténettudományban nincsenek 
olyan egzakt tények, mint pél-
dául a matematikában, mégis 
ki kell alakítanunk magunkban 
egy kerek történetet a források, a 
szakirodalom alapján. De ebben 
ott vagyok én is: ha írok valamit, 
nem tudok elvonatkoztatni at-
tól, hogy ebben a korban élek, 
hogy dunántúli, hogy katolikus 

vagyok. Ha elmennénk öten 
történészek megnézni egy fil-
met, ötféleképpen írnánk le, pe-
dig ugyanazt láttuk mindannyi-
an. Nem azért, mert hamisítani 
akarjuk a történelmet, hanem 
mert más-más fontos nekünk.

„Csak a Miskolci Egyetem!”
Nem könnyű terep a magyar 

(felső)oktatás, mégis, helyettes 
államtitkárként 3 évet dolgo-
zott nagyobb konfliktusok nél-
kül. – Szakmai kérdésekről is 
nehéz úgy beszélni, hogy ne azt 
keressék benne, ki melyik olda-
lon áll. Így aztán arra számítot-
tam, hogy mindent kapok majd 
az ellenzéktől, csak jót nem. Eh-
hez képest gyakorlatilag 2-3 
mondvacsinált, téves megálla-
pítással támadtak csupán. Egy 

ágazatot irányítottam úgy, hogy 
az én mindennapjaimat nem a 
politika töltötte ki, sőt! Tényle-
gesen szakmai munkát végez-
hettem, próbáltunk olyan stra-
tégiákat alkotni, ami segíti a 
felsőoktatási intézményeket – és 
nem elvtelenül, nem mások ro-
vására, de nyilván igyekeztem a 
Miskolci Egyetemet helyzetbe 
hozni. A legnagyobb sikerem-
nek azt érzem, ahogyan elkö-
szöntek tőlem az intézmények. 
Szinte mindegyiknek tudtam 
valamit segíteni.

A modellváltó egyetemek 
sorában ott van a miskolci is. 

A rektor reményei szerint egy 
sokkal versenyképesebb, haté-
konyabb, a 21. század kihívása-
ira gyorsabban reagálni képes 
intézményt alakítanak ki. Eh-
hez pedig menedzserszemlélet-
re van szükség a vezetők részé-
ről. – Meg kell mutatnunk, hogy 
mit tudunk, és nem várhatjuk el, 
hogy a cégek kopogtassanak ná-
lunk. Két nap alatt négy céggel 
tárgyaltam. Az eszközparkot, az 
infrastruktúrát 21. századi szín-
vonalra fejlesztjük, hogy aztán 
ki tudjuk szolgálni a vállalatokat. 
Azt remélem, a rektori ciklus 
végén már első ránézésre is ér-
zékelhető lesz, hogy az egyetem 
más lett. De a változás nem csak 
egy épület kérdése: a fejekben, a 
mentalitásban is változtatni kell.

Kujan István
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TANULMÁNYOK:
1984-1988 – Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg
1992-1997 – Miskolci Egyetem, BTK történelem
1997-2000 – Miskolci Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola

SZAKMAI TAPASZTALAT:
1988-1990 – Zala Megyei Levéltár, segédlevéltáros
1999-2003 – Miskolci Egyetem, egyetemi tanársegéd
2003-2009 – Miskolci Egyetem, egyetemi adjunktus
2009-től – Miskolci Egyetem, egyetemi docens
2009-2013 – Miskolci Egyetem dékánhelyettes, majd dékán
2011-2013 – Miskolci Egyetem, tanszékvezető
2013-2017 – Miskolci Egyetem, általános rektorhelyettes
2016-2017 – Miskolci Egyetem, intézetigazgató
2017. május 15-étől felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár
2020. augusztus 1-jétől a Miskolci Egyetem rektora

Olvasónk levelében az iránt 
érdeklődött, hogy ha munka-
viszonyát közös megegyezés-
sel kívánja megszüntetni, ak-
kor végkielégítésre jogosult-e 
avagy sem.

A munka törvényköny-
ve szerint végkielégítés csak 
meghatározott esetekben jár a 
munkavállalónak, például ha a 
munkaviszonyát a munkáltató 
felmondással szünteti meg. A 
végkielégítésre való jogosult-
ság feltétele ebben az esetben 
az, hogy a munkaviszony, a 
felmondás közlésének az idő-
pontjában, a törvényben meg-
határozott tartamban fennáll-
jon. A jelenlegi jogszabályok 
szerint ez minimum három 
év. Nem jár azonban végki-
elégítés abban az esetben sem, 
ha a munkavállaló a felmon-
dás közlésének időpontjában 
nyugdíjasnak minősül.

A levélíró kérdése nem fel-
mondásra, hanem közös meg-
egyezéses jogviszony meg-
szüntetésére irányul. Ha a felek 
a munkaviszonyt közös meg-
egyezéssel szüntetik meg, úgy 
végkielégítés nem jár, még a 
munkaviszony törvényben 
meghatározott időtartamának 
fennállása esetén sem. Nem ki-
zárt azonban, hogy a felek a 
közös megegyezésben megál-
lapodjanak bizonyos összeg kifi-
zetésében. Ha a felek kifejezetten 
nem állapodnak meg, a munka-
vállaló közös megegyezés ese-
tén végkielégítésre nem tarthat 
igényt. Rendkívül körültekin-
tően kell tehát eljárni a munka-
viszony közös megegyezéssel 
történő megszüntetése esetén, 
célszerű a munkaviszony meg-
szüntetése előtt ügyvédi közre-
működést igénybe venni.

dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Végkielégítés  
a munkajogban 

Hosszú útja vezetett az egerszegi gimnáziumból a Miskolci Egyetemre. Fotó: Mocsári László

„MEG KELL MUTATNUNK, HOGY MIT TUDUNK”

Sokat költözünk, lakást, zá-
rakat cserélünk és néhány-
szor kocsit is váltunk az élet-
ben. Mindannyiszor marad 
vagy előkerül egy jó pár, már 
soha semmire se jó nyelves 
vagy fűrészfogú, szekrényekbe 
való apró vagy speciális slussz-
kulcs. Akár el is hajíthatnám, 
de sosem teszem. Gyűjtöge-
tem. Mígnem egy hatalmas és 
súlyos kulcsgombolyagom lesz. 
Pontosan olyan, mint amilyen 
Miskolcon csak Grósz Géza és 
Szegedi Mihály lakatosoknak 
volt. Már fiatalon irigyelem tő-
lük, hiszen akinek ilyen van, az 
a világ összes zárával, lakatjá-
val könnyen megbirkózhat.

Időrendi sorban Géza bácsi 
a hetvenes évek szupermen-
je. Nonstop szolgálatban van. 
Mindenki tudja, ha elvesztette 
a kulcsait, s nem akarja a zá-
rat feltörni, csak Grósz Gézát 
tárcsázza. Kocsija nincs, ma-
gához veszi a kulcsokkal teli 

táskáját, majd taxiba pattan. 
Megkéri a tulajdonosát, for-
duljon el néhány percre, majd 
finoman kimondja, szézám 
tárulj. S a lakás már nyitva. 
A nyolcvanas évektől Lakatos 
Mihály a sztár. Mindannyian 
a rendőrség hivatalos partne-
rei. Sérülésmentesen nyitnak, 
csuknak, és ha kell, bármilyen 
széffel elbánnak. Roncsolás 
nélkül dolgoznak, ha kell, még 
ujjlenyomatot se hagynak. 
Igazi profik.

Kázár Lászlóval, a legis-
mertebb miskolci biztonság-
technikai zárszakértővel nosz-
talgiázunk. Elárulja, ő maga a 
sparheltajtót is két kézzel nyit-
ja. Elméletileg tudja, melyik 
a legjobb, legbiztonságosabb 
zárszerkezet, nyugodt lelkiis-
merettel oszt tanácsot, de az 
ő kezei nem olyanok, mint a 
névtelen nagy öregé volt. Me-
séli, Sátoralújhelyen volt egy 
idős termékfejlesztő konst-

ruktőr, aki nem ismerte a le-
hetetlent. Egy szál madzaggal 
és egy dróttal bármilyen zá-
rat kioldott. Sírba vitte a tit-
kát. Mackósként sokra vihette 
volna. Valamikor a mágne-
ses kulcsokban látták a jövő 
biztonságtechnikáját. Má-
solhatatlannak hitték, de a 
technikai fejlődés ezen már 
alaposan túlhaladt. A betörők 
hogy, hogy nem egy lépéssel 
mindig előbbre járnak, mint a 
biztonságtechnikusok.

Mi magunk is jelen va-
gyunk, amikor az ottani Toldi 
Vasipari Szövetkezet Botond 
páncélszekrényét tesztelik. A 
rendőrök kihozzák a börtön-
ből a legismertebb mackóso-
kat. Egyenként próbálkoznak, 
a kulcsokon kívül minden 
szerszámot megkapnak. Kive-
ri őket a csuromvizes verejték, 
hiszen nagy a tét, de mindany-
nyian felsülnek. A Botondok-
kal szemben alulmaradnak. 

Jelenleg Nyiczky Ernő laka-
tos, az ÁFÉSZ-ek volt karban-
tartója vezet a szakmában. 
Mindegy, hogy kódos vagy 
egyszerű rugós a zár, ha ő úgy 
akarja, kinyitja a legmaka-
csabb széfet is. Hivatalosan, 
megrendelésre. Igazi bizalmi 
szakma az övé.

Kázártól tudom, Miskolcon 
ma is vannak mesterek, akik se-
gítenek, ha zárba törtük a kul-
csunkat - Bodnár Istvánra és 
Szinai Ferencre bármikor szá-
míthatunk. Jómagam egyelőre 
nem versenyzek velük. A mes-
terek szerint egy gombolyagnyi 
kulcsköteggel még a fasorba se 
lennék. Hiszen ők, amikor egy 
zárba piszkálnak, lelki szeme-
ikkel látják, érzékelik, melyik 
csappantyú az, amelyik már 
igen vagy még nem engedelmes-
kedik. Ehhez nem elég a fantá-
zia. Így aztán hizlalhatom még 
a kulcscsomómat…

Szántó István

Jegyzet

Még hizlalom a kulcscsomómat
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Hirdetés

Hirdetés

Nyolcvanezren már átvet-
ték diplomájukat abból a 
több mint százezer hall-
gatóból, akik a gazdaság-
védelmi akcióterv intéz-
kedésének köszönhetően, 
nyelvvizsga nélkül is lehe-
tőséget kaptak a diploma 
átvételére.

A rendelkezés a doktori 
képzések kivételével min-
den más képzésre vonatko-
zik, így az alapképzésekre, 
a mesterképzésekre, az osz-
tatlan képzésekre és a fel-
sőoktatási szakképzésekre 
is, finanszírozási formától 
függetlenül. A lehetőséggel 
azok is élhetnek, akiknek 
akár több nyelvvizsgát, fel-
sőfokú vagy szakmai nyelv-
vizsgát kellett volna tenniük 

a diplomaszerzéshez. Az in-
tézkedésnek köszönhetően 
mostanáig több mint száz-
ezer diplomát állítottak ki, 
81 ezret már át is vettek az 
érintettek. A dokumentu-
mok postai úton hivatalos 
iratként is kiadhatók.

"Azok a fiatalok, akik a 
záróvizsgát már letették, 
rendelkeznek a megfelelő 
szakmai ismeretekkel, így 
hatékonyan részt tudnak 
venni a gazdaság erősítésé-
ben - ami egyúttal az ő kar-
rierjük építését is segítheti. 
Eddig mintegy 101 ezer dip-
lomát állítottak ki a felsőok-
tatási intézmények" – tájé-
koztatott Schanda Tamás, az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium parlamenti és 
stratégiai államtitkára.

A vendéglátás alapfogásaival 
ismerkedtek a kesznyéteni 
iskolások a BOKIK rendez-
vényén.

Hány ujjnyira kell lennie a 
tányérnak az asztal szélétől? 
Melyik oldalra kerül a kés és 
melyik oldalra a villa? Mi a tit-
ka a tökéletes limonádénak? A 
vendéglátás ilyen és ezekhez 
hasonló alapszabályaival is-
merkedhettek meg a fiatalok a 
BOKIK legutóbbi pályaorien-
tációs rendezvényén. A hétfő 
délelőtti alkalom során kesz-
nyéteni iskolások nyerhettek 
bepillantást az éttermet és a 
konyhát elválasztó ajtó mögé: 
a gyerekek a Drót Bisztróban 
leshették el a pincérszakma 
mesterfogásait.

– Ha vendégül látunk vala-
kit, akár az otthonunkban is, 
akkor tiszteljük meg őket ki-
emelt figyelemmel – oktatta 
iskolás hallgatóit Szabó Győző, 
aki egyébként a Drót Bisztró 
felszolgálóinak képzésével fog-
lalkozik. – Fokozottan érvényes 
ez a szabály, ha a vendégek fi-
zetnek is a szolgáltatásért. Bár-
milyen helyzetben is vagyunk, 
ezzel a szakmával együtt jár a 
mosoly, a kedvesség: érezze ma-
gát szeretetteljes környezetben, 
aki nálunk tölti az idejét.

A tanodaprogram célja olyan 
tevékenységrendszer megal-
kotása és alkalmazása, amely 

hozzájárul a hátrányos helyzetű 
tanulók képességeinek kibon-
takoztatásához. Az általános 
iskolába járó tanulók esetében 
ez annyit tesz, hogy érettségit 
nyújtó középiskolában, vagy 
jobb elhelyezkedési lehetőséget 
nyújtó szakiskolában folytat-
hassák tanulmányaikat.

– A nyár folyamán diákoknak 
pályaorientációs célú szakma-
bemutatókat és céglátogatáso-
kat szervezünk, hogy kiegészít-
sük a nyári tábort, és érdekes 
foglalkozásokat tudjunk be-
mutatni a továbbtanulás előtt 

állóknak is – foglalta össze az 
esemény lényegét Tóth Ádám 
Zoltán, a BOKIK szakképzési 
vezetője. – Mindig a vendéglá-
tás kelti fel leginkább ennek a 
korosztálynak az érdeklődését: 
sokan szeretnének pincérek, 
szakácsok, cukrászok lenni.

– Ez a negyedik év, amikor 
megszerveztük a pályaorientáci-
ós táborunkat – mondta Brosch 
Andrea, a kesznyéteni Naprafor-
gó Tanoda szakértője. – Szeret-
nénk népszerűsíteni, behozni a 
gyerekek látómezejébe azokat a 
hiányszakmákat, amelyek állás-

helyeit egyre nehezebb betölte-
nie a munkáltatóknak. Erre az 
alkalomra csatlakoztak hozzánk 
a girincsi „Jó kis Hely” Közössé-
gi Tér tanodásai is; együtt cso-
dálkozhattunk rá, hogyan mű-
ködik egy étterem.

A foglalkozáson a gyerekek 
többek közt tanultak szerví-
rozni, szalvétát hajtogatni há-
romféle módon, valamint azt 
is megmutatták nekik, hogy 
egyetlen pincér hogyan képes 
kivinni akár öt tányért is egy-
szerre.

Bájer Máté

80 ezren vették át 
a diplomájukat

Akiknek a mosoly a munkaeszközük 

Folytatódnak ősszel az 
ingyenes nyelvi képzések 
Miskolcon. A programban 
eddig már több mint hétszá-
zan vettek részt. Az érdeklő-
dők angol és német nyelven 
tanulhatnak az alapoktól 
egészen a középszintig.

A tavaly nyáron indult 
projekt keretében összesen 
ezren tanulhatnak nyelvet 
teljesen díjmentesen a Mis-
kolci Szakképzési Centrum 
szervezésében, az Európai 
Unió és a magyar kormány 
támogatásával. A résztve-
vők egyik fele a szakképzési 
centrumhoz tartozó tagin-
tézmények 16. életévüket 

betöltött diákjaiból, másik 
fele a Miskolcon és környé-
kén élő felnőttekből tevődik 
össze, akik regisztrálnak az 
ingyennyelv.hu weboldalon, 
és jelentkeznek a nyelvi kép-
zésekre.

Az eddigi képzések ösz-
szesen 14 helyszínen, 54 cso-
portban zajlottak. Kiss Gábor, 
a Miskolci Szakképzési Cent-
rum kancellárja elmondta, 
hogy a nyelvtanfolyamokat a 
koronavírus miatti járvány-
ügyi veszélyhelyzet sem aka-
dályozta. Az oktatás digitá-
lis platformon folytatódott, 
amelyre tanulók és tanárok 
egyaránt könnyedén átálltak. 
Ezt segítette, hogy a tesztek 

korábban is online zajlottak, 
valamint e-learning anyago-
kat is használtak már a kép-
zések elejétől fogva. Május 
31-éig így összesen közel 700 
fő teljesítette a szükséges kö-
vetelményeket és kapta meg 
elektronikusan nyelvi tanú-
sítványát.

Még kicsit több mint 300 fő 
képzése maradt hátra, a kö-
vetkező angol és német cso-
portok 2020 szeptemberében 
indulnak. Ezekre augusztus 
1-jétől lehet jelentkezni az 
 www. ingyennyelv. hu olda-
lon, ahol minden feltételt és 
információt megtalálhatnak 
az érdeklődők a képzéssel és 
jelentkezéssel kapcsolatban.

INGYENES NYELVOKTATÁS

A gyerekek elleshették a pincérszakma mesterfogásait. Fotó: Juhász Ákos

Bővebb információ:  
www.mentorius.hu 10
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Rúzsa Magdi- és Halász Ju-
dit-előadás, Dumaszínház 
– mindezeket a rendezvé-
nyeket élvezheti a közönség 
augusztus végén a Lovagi 
Tornák Terén, a korábban 
meghirdetett időpontokban. 
A biztonsági előírásoknak 
megfelelően a koncertek csak 
ülőhelyről tekinthetők meg.

Megfelelnek a hatályos ren-
dezvénytartási előírásoknak 
és biztonsági feltételeknek, így 

500 fő feletti létszám is been-
gedhető a Lovagi Tornák Tere 
augusztus végi rendezvényeire. 
A koncertek viszont csak ülő-
helyről tekinthetők meg, vala-
mennyi belépőjegy fix helyre 
szól majd. A helyfoglalás ér-
kezési sorrendben történik. A 
megváltott VIP-jeggyel ren-
delkező vendégek számára ki-
emelt ülőhelyet biztosítanak. A 
korábban megvásárolt jegyek 
ülőhelyekre szólnak, és érvé-
nyesek a megjelölt időpontban. 

A jegytulajdonosoknak 
további teendőjük ez-
zel kapcsolatban nincs. 
Jegyvisszaváltásra nincs 
lehetőség.

A szervezők foko-
zottan ügyelnek a né-
zők biztonságára. Ki-
emelten figyelnek a 
mosdók, kilincsek, ülőhelyek 
fertőtlenítésére. Több helyen 
kézfertőtlenítőt helyeznek 
majd ki, kérik a vendégeket 
ezek használatára. Az aréná-

ba a belépés csak kézfertőt-
lenítést követően történhet, 
szájmaszk használata java-
solt a rendezvény egész terü-
letén.

Tizeshonvéd-dalokkal 
avatták fel Szent-Gály 
Gyula emléktábláját a 
Thália-házban.

A miskolci 10. honvéd 
gyalogezred árváinak és 
özvegyeinek patrónusát 
megörökítő bronz féldom-
borművet Rudolf Ilona for-
málta korabeli képek alap-
ján. A szolnoki bronzöntők 
által öntött műtárgyat falra 
írt szöveg övezi: a látogatók 
elolvashatják, miért vált ki-
emelkedővé a város számára 
Szent-Gály Gyula emléke-
zete. A kiváló polihisztor – 
bár csak tíz évig élt itt – erős 
csomókkal kötődik a város-
hoz. Az esemény közös szer-
vezés volt: a Herman Ottó 
Múzeum Történeti Tárának 
és a Színész Múzeumnak az 
együttes munkája mentén 
valósult meg.

– Fontos, hogy megemlé-
kezzünk azokról a miskolci 
polgárokról, akik a városért 
egykor sokat tettek, de esetleg 
nem megfelelő odafigyeléssel 
foglalkoztunk velük – mond-
ta ünnepi beszédében Veres 
Pál, Miskolc polgármestere, 
aki hozzátette, szeretné, ha 
feltárásra kerülnének azok a 
személyek, akiknek munkás-
sága máig tartó hatással bír, 
emlékük mégis elhalványult 
az évek alatt.

A szervezők úgy fogalmaz-
tak, ismét szem elé került egy 
fontos életmű. Hajdú Ildikó, a 
Történeti Tár vezetője is mél-
tatta Szent-Gály Gyula mun-
kásságát. – Ami számunk-
ra elsődlegesen fontos, hogy 
Miskolc zenei kultúrájának 
egyik alapító atyját tisztelhet-
jük benne. Érdemei miatt a 
mai napig emlékezünk rá.

B. M.

Kettős tárlat nyílt, ahol meg-
jelenik Latinovits Zoltán és 
Ruttkai Éva levelezése is.

A 100 éve elhunyt osztrák 
festőnek, Egon Schiele-nek a 
munkáit világszerte ismerik 
azok, akik érdeklődnek a kép-
zőművészet iránt. Az ő neve 
fémjelezte a VII. Nemzetkö-
zi Spanyolnátha Küldemény-
művészeti Biennálét is, melyet 
a miskolci székhelyű folyóirat 
a Magyar Küldeményművé-
szeti Társasággal, a Spanyol-
nátha Nemzetközi Mail Art 
Művészteleppel, a Marcelland 
Nemzetközi Művészeti Gyűj-

teménnyel és a Herman Ottó 
Múzeummal közösen, a Ma-
gyar Elektrográfiai Társasággal 
együttműködve rendezett. A 
Színézmúzeum Thália-házá-
ban a biennálé anyagából készí-
tettek kiállítást, melynek meg-
nyitójára számos – többnyire 
fiatal – érdeklődő érkezett.

Az esemény igazából kettő 
az egyben jellegű volt, hiszen a 
miskolci művésztanár, Homon-
na György munkáinak különál-
ló tárlatot szenteltek: a biennálé 
fődíjasának művészi koncepci-
ója Latinovits Zoltán és Ruttkai 
Éva levelezésének egyedi fel-
dolgozása, képi megjelenítése 

volt. A híres szerelem lapjait a 
latinovits@ruttkai75_20 című 
kiállítás mutatja be. A műfajt 
a szervezők küldeményművé-

szetként, mail artként definiál-
ták. A tárlat szeptember 27-éig 
tekinthető meg.

B. M.

Mikolai Petra – vagy Miko, 
ahogyan a legtöbben isme-
rik – 27 éves, Budapesten él. 
Könnyűzenei előadóművész, 
zenéléssel és tanítással fog-
lalkozik. Dobol. Zenekará-
val, a Bad Acrobatsszel meg-
nyerték a Helyfoglaló 2020 
zenei tehetségkutatót.

– Hogy élte meg ezt a ver-
senyt?

– Számomra az esett külö-
nösen jól, hogy a zsűri egyön-
tetűen bennünket talált aznap 
a legerősebbnek.

– Bár a csapat budapesti, ön 
miskolci gyökerekkel rendelke-
zik. Milyen volt "hazai pályán" 
nyerni?

– Mielőtt Budapestre költöz-
tem, a Földes padjait koptat-
tam hat évig. Hazai pályán min-
dig öröm játszani, szerencsére 
több zenekarommal (például 
a Kaleffel) megfordultam már 
Miskolc különböző klubjaiban, 
az Opera– és Kocsonyafesztivá-
lokon. Itt nyerni pedig különösen 
jó élmény! Jöttek is szembe isme-
rős arcok a versenyen: az egyik 
basszusgitáros srác ugyanabba  a 
suliba járt, ahová én, egy másik 
zenekar frontemberével pedig 
egy lakótelepről jövünk.

– Játszik a dobon kívül más 
hangszeren is?

– Az ütőhangszerek mellett 
hosszú évekig tanultam zon-
gorázni, valamint gitározom és 
basszusgitározom is. Énekes-
ként kizárólag a háttérben, vo-
kalistaként funkcionálok.

– Miért pont a dobbal esett 
szerelembe?

– Miért ne? Már azelőtt do-
bosnak készültem, hogy ír-
ni-olvasni tudtam volna. Óvo-
dában egyszer az volt a feladat, 
hogy rajzoljuk le, mik leszünk, 
ha nagyok leszünk. Mellettem 
a fiúk-lányok szebbnél szebb 
cowboyokat és királylányokat 
rajzoltak a papírra, én pedig 
egy dobcucc mögé rajzoltam 
magamat két zenészkolléga 
közé egy színpadon.

– Mi a célja a zenével?
– Nekem ez az életem. Ebben 

vagyok jó, ehhez értek, ez érde-
kel. Nem is tudnék mással fog-
lalkozni, valószínűleg bele is 
őrülnék, ha olyan dolgot kéne 
csinálnom, amit nem szeretek. 
Nyilván az a cél, hogy a zene, 
amit szerzek, őszinte legyen 
és önazonos, arra törekszem, 
hogy eljusson a megfelelő em-
berekhez, örömet okozzon ne-
kik, szeressék.

– A szövegírásba be szokott se-
gíteni, vagy az egy másik asztal?

– Nem áll tőlem távol a szö-
vegírás, kiskorom óta foglal-
kozom a témával. Korábban is 
voltak formációk, ahol én je-
gyeztem a szövegeket, illetve 
most is van olyan zenekarom, 
ahol hasznosítani tudom ma-
gam ezen a téren is.

– A zenevilágban élénken je-
len van még a mai napig az a 
hiedelem, hogy a dobosok olya-
nok, mint a fociban a kapusok: 
egy külön világot képviselnek a 
csapaton belül. Valósnak érzi 
ezt önmagára nézve?

– Ezt a hasonlatot még so-
sem hallottam. Lehet, hogy 
én csinálok valamit rosszul, 
de egyáltalán nem érzem sem 
a kapus, sem a dobos létet 
külön világnak. Ha csapatjá-
tékos vagy, akkor van helyed 
a csapatban, zenekarban, ha 
nem, akkor ez nem a te sport-
ágad.

– Több, mára ismertté vált 
együttes indult a Földes Ferenc 

Gimnáziumból. Középiskolá-
ban volt bandája?

– Több formációm is alakult 
a gimnazista éveim során, és 
itt-ott akadtak is fellépési le-
hetőségek, de sajnos akkoriban 
olyan srácokkal hozott össze 
az élet, akik nem vették annyi-
ra komolyan a dolgot, mint én, 
így ezek a próbálkozások nem 
voltak hosszú életűek. A gimi-
nek viszont elég jól jött, hogy 
ott vagyok, sokszor előrántot-
tak, hogy zenéljek az iskolai 
ünnepségeken, műsorokon, 
rendezvényeken.

– Volt énekkaros?
– Hat évig ének-zene-tánc-

tagozatos osztályba jártam a 
Fazekasba, így kötelező volt a 
kórustagság. Szerettem, voltam 
is pár kórusfesztiválon a gyer-
mekkarral, aztán jól elballag-
tam.

– Mit gondol Miskolc zenei 
világáról?

– Nekem elég száraz. Értem 
én, hogy „a rock örök és el-
pusztíthatatlan”, és ezzel nincs 
is semmi baj, de én ettől ze-

neileg fluidabb vagyok. Csak 
néhány tősgyökeres miskolci 
zenekart ismerek, illetve a klu-
bokról is egyre kevesebbet hal-
lok.

– Voltak esetleg kedvenc mis-
kolci együttesei, vagy olyanok, 
amik inspirálták?

– Nem voltak. Egy körből ki-
maradok.

– Mi a következő lépés? Van-
nak az együttesnek távlati ter-
vei?

– A Bad Acrobats következő 
lépése egy új videóklip a nyár 
végére, egyfajta beharango-
zójaként az új kislemezünk-
nek, ami minden bizonnyal 
ősszel jelenik majd meg. Bu-
dapesten lesz az EP-bemutató 
koncertünk november 19-én, 
de jövünk Miskolcra, Deb-
recenbe, sőt a Dunántúlra is 
leszerveztünk néhány kon-
certet még az év végére, hogy 
több helyen is bemutassuk az 
új anyagot. Akadnak távla-
ti terveink is, például szeret-
nénk, ha a basszusgitárosunk 
a lehető legnagyobb szín-

padokról tudna leesni majd 
koncertek közben.

– Akad olyan érdekes zenész 
sztori, amit szívesen megoszta-
na az olvasókkal?

– Van egy történetem 2015-
ből. A Kalef zenekarral épp Ba-
latonbogláron voltunk. Gya-
log, hangszerekkel a kézben 
indultunk a koncerthelyszín-
re, ami egy strand volt. A fiúk 
egy-egy gitárral a hátukon si-
mán legyalogolták a távot, ám 
mi lányok hamar elfáradtunk 
a saját hangszereink hordo-
zásától, úgy döntöttünk, hogy 
stoppolunk. Miután senki nem 
vett fel minket, lesétáltunk a 
közeli szabadstrandra, ahol ki-
béreltünk egy vízibiciklit, hogy 
azzal jussunk el egyik strand-
ról a másikra. Szerencsére a 
hangszereink is megúszták 
szárazon, és a beállásra is pon-
tosan sikerült megérkeznünk.

A Bad Acrobats ősszel újra 
Miskolcra látogat: október 31-
én a Collins Clubban játszanak 
majd.

Bájer Máté
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Ütőhangszerek mellett hosszú évekig tanult zongorázni is Miko. Fotók: magánarchívum

Már az óvodában is a dobfelszerelés mögé rajzolta magát Petra 

Homonna György munkáinak különálló tárlatot szenteltek. 
Fotó: Végh Csaba

Megtartják a rendezvényeket Újra szem elé került egy 
fontos életmű

Küldeményművészet a híres szerelem emlékére

AUGUSZTUSI PROGRAMOK:
Halász Judit (ültetett előadás)  
– 2020. augusztus 22., 10:00

Dumaszínház – Ketten az úton  
– 2020. augusztus 22., 20:00

Rúzsa Magdi (ültetett előadás)  
– 2020. augusztus 30., 20:00



Új tematikus műsor indul 
hamarosan a Miskolc Televí-
zióban. A 140 éves Népkert 
történetéből elevenítenek fel 
érdekes, rendhagyó és szóra-
koztató momentumokat Fe-
dor Vilmos és vendégei.

A Népkerti múltidéző pén-
teken indult. A Vigadó-tulaj-
donos Barkóczi István és Fedor 
Vilmos – a miskolci legendák 
kutatója és írója – fejéből pat-
tant ki az ötlet, hogy a miskolci 
identitást, lokálpatriotizmust 
erősítendő, programsoroza-
tot szerveznek. „Miskolcisá-
gunk” egyik alappillére pedig 
a legendás Népkert, valamint a 
közparkkal, a Vigadóval össze-
köthető sportolók, művészek, 
neves és érdekes emberek sike-
rei, emlékezete.

Kik voltak, akik a Népkertből 
„indultak” és világhírűek let-
tek? Miért nevezzük a Vigadót 
a miskolci vendéglátás ékszer-
dobozának? Miért lett a múlt 
század elején a Népkert Ámor 
kertje? Hogyan lehetett egy 
külföldi utász százados Miskolc 
díszpolgára? Nos, mindezekre a 
kérdésekre is választ kapunk a 
sorozat állomásain.

– Régóta kutatom a város 
múltját, de egészen más aspek-
tusból, mint a történészek, 
muzeológusok – mondja Fe-
dor Vilmos, a miskolci legen-
dák kutatója és írója. – Úgy sze-
retném Miskolcot bemutatni, 
mint egy életteret, amibe bele-
születtem. A hétköznapokról 
szóló, de érdekes történetek, az 
innen indult, híressé vált embe-
rek sorsának megismerése re-

ményeim szerint segít tisztázni 
mindenkiben, mennyire szoros 
kapcsolat fűzi szülővárosához.

Már egészen az 1870-es évek-
től kiindulva, korabeli újságok-
ból idézi fel a Népkert elfele-
dett-eltakart múltját. Először 
a 19. század második felében 
vetődött fel, hogy közkertet 
alakítsanak ki Miskolcon saját 
költségen. A terület ekkor még 
a város külső részének számí-
tott, a déli irányból, a csabai or-
szágúton érkezők először Mis-
kolcnak e külső részét érték el, 
majd Mindszent községen át 
értek be ismét a városba (a két 
település 1880-ban egyesült).

A 1878-as nagy miskolci ár-
vízben a belváros gyakorlati-
lag megsemmisült – idézi fel 
Fedor Vilmos. – Óriási össze-
fogás indult el, az állami tá-
mogatás mellett főleg ennek 
köszönhető az az újjáépítés, 
amiben nagy szerepet szán-
tak a Népkertnek. Meglátásom 
szerint a közpark egy (újjá)
születő városnak volt a jelképe.

1889-ben a parkban zene-
pavilont építettek (nagyjából a 
mai könyvtár helyén állt). So-
kat köszönhetünk egy szerb 
utász századosnak, Musitzky 
Luciánnak, aki virágosítással 
sokat tett a kert végső kiala-
kításáért. A város ezért – Kos-
suth Lajos után másodikként – 
díszpolgárrá választotta.

A következő években renge-
teg virággruppal, fasorültetés-
sel tették még hangulatosabbá a 
közkertet. Az 1900-as évek első 
felében nem volt sportcsarnok, 
könyvtár, Tudomány és Techni-
ka Háza – de az irodalmi szín-
padnál, a szabadtéri moziban 
több ezren szórakoztak nyaran-
ta. – A mai szóhasználattal élve 
ez volt Miskolc „bulinegyede”. 
A történelmi Miskolc nem ren-
delkezett volna közparkkal, ha 
nincs a Népkert. Ami aztán a 
Vigadóval teljesedett ki. Az új-
ságokban az ifjúság, a szerelem 
parkjának nevezték. De nevez-
ték Ámor parkjának is.

A programot szervező Nép-
kerti Vigadó és Fedor Vilmos 6 
részt tervez a múltidéző sorozat-
ban, ami egészen őszig kitart. Az 
első beszélgetésen Szolyák Pé-

ter múzeumigazgató, Somorjai 
Lehel levéltáros, valamint Furdi 
Zsóka divatstúdió-tulajdonos 
volt a vendég. Egy-egy beszél-
getés egyórás lesz, 3-3 vendéggel 
– sportolókkal, köztük salakmo-
tor-versenyzővel, színésznővel, 
történészekkel, régésszel.

A választható estebédmenüt 
a magyar vendéglátás egyik 
legnagyobb alakja állította ösz-

sze több mint száz évvel ezelőtt: 
ő Böczögő József, akinek a Mis-
kolci Korona Szállóban voltak 
éttermei a századfordulón.

A beszélgetéseket a Miskolc 
Televízió rögzíti és műsorára 
tűzi, így visszanézhetjük majd 
azokat. A sorozat első részét 
augusztus 15-én, szombaton 
19:35-től láthatják.

Kujan István
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Zászlófelvonással indulnak 
az augusztus 20-ai ünnep-
ségek Miskolcon a népkerti 
országzászlónál, reggel 9 
órától.

A városházától ünnepi me-
net indul az aratókoszorúval a 
Szent István térre, ahol 10:00-
kor beszédet mond Veres Pál, 
Miskolc polgármestere, majd 
a történelmi egyházak képvi-
selői megszentelik és megáld-
ják az új kenyeret. Az ünnepi 
műsorban közreműködik a 
Forrás Kamarakórus. A Szent 
István téri délelőtti rendez-
vényeket a Számadó zenekar 
koncertje zárja 11:00-től. Fel-
sőhámorban 14 órakor meg-
emlékezést és koszorúzást 
tartanak, beszédet mond Var-
ga Andrea alpolgármester.

A Városház téren, a polgár-
mesteri hivatal és a megyehá-
za közötti területen családi 

programok várják az érdek-
lődőket. 15 órától a Zenebo-
na Társulat lép fel a „Köszön-
jük, Magyarország!” program 
jóvoltából, 16:00-kor a Cso-
damalom Bábszínház pro-
dukciója következik, 16:45-
től pedig a Perecesi Bányász 
Koncert Fúvószenekar mu-
zsikál.

A Szent István téren 17:30-
tól folytatódnak a programok 
a Miskolci Mazsorett Együt-
tes fellépésével, majd 18:30-
tól a KÖDMÖN Formációs 
Táncegyüttes, 19:00 órától a 

Miskolci Nemzeti Színház 
művészeinek műsora, 20:00-
tól pedig a Szinvavölgyi Nép-
táncműhely ünnepi műsora 
várja az érdeklődőket, közre-
működik a Tényleg zenekar.

A Szent István téren reg-
gel 9 órától bárki vásárolhat 
nemzeti szalaggal átkötött, 
ünnepi kenyeret, 14 órától 
pedig rétesvonat, tönköly-
kenyérsütés-dagasztás, népi 
játékok, népművészetimes-
terség-bemutató és játszóház 
várja a családokat a Fügedi 
Márta Népművészeti Egye-
sület vezetésével. A városhá-
za és a megyeháza között, a 
Városház téren pedig a Borka 
Játszópark várja a kicsiket és 
nagyokat egyaránt.

Amennyiben a vírushelyzet 
estleges változása miatt újabb 
szigorítások lépnek életbe, 
a város készül egy kevesebb 
programot tartalmazó, ve-
szélyhelyzeti forgatókönyvvel 
is augusztus 20-ára.

Több helyszínen is lesznek  
ünnepségek Miskolcon

PÓTOLJÁK A DÍSZKÖZGYŰLÉST
Eredetileg május 11-én, Miskolc Város Napján tartották vol-

na a város ünnepi közgyűlését, hagyományosan ekkor és itt 
adják át Miskolc kitüntetettjeinek a városi díjakat és elisme-
réseket. A díszközgyűlés megtartására azonban akkor a ve-
szélyhelyzet okán elrendelt korlátozások miatt nem volt lehe-
tőség. A jeles alkalmat augusztus 20-án pótolják, ekkor vehetik 
át elismeréseiket az adott év díjazottjai. Az ünnepi esemény 
 augusztus 20-án, délután négy órakor kezdődik a hagyomá-
nyoknak megfelelően a Miskolci Nemzeti Színházban.

AZ ÚJJÁSZÜLETÉS JELKÉPE  
– UTAZÁS A NÉPKERT MÚLTJÁBA

Fedor Vilmos régóta kutatja a város múltját. Fotó: Mocsári László

1889-ben a parkban zenepavilont építettek Teniszpályák a Népkertben, háttérben a Kálvária 



Védi a családot a hőtől, ez-
által komfortosabbá válik 
az utazás a Balatonra. És a 
kíváncsi szemektől is óvja 
az utastérben tartózkodó-
kat, az értékeket – sorolja a 
szakértő.

A fóliák rendelkeznek 
UV-védelemmel, hővédelem-
mel, karcálló réteggel. A gép-
kocsik B oszlopa mögött, a 
hátsó szélvédőre is bármelyik 
fólia engedéllyel feltehető. A 
két első ajtóra is rakható fólia, 
de ehhez már KPM engedély 
kell, amit a szolgáltató állít ki. 
Ez a fényt nem szűri, nem sö-

tétít, viszont UV- illetve hő-
védelemmel rendelkezik – so-
rolja Csontos Csaba, a Cs&Cs 
Üvegfólia Centrum ügyveze-
tője, aki felhívja arra is a fi-
gyelmet, hogy van egy teljesen 
új, gyerekek védelmére kifej-
lesztett fóliatípus, ami csak 5 
százalék hőt enged át.

A fóliák legnagyobb előnye, 
hogy jóval komfortosabb így az 
utazás. De azoknak is ajánlott, 
akik nem szeretik, vagy egész-
ségügyi okok miatt nem bírják 
a légkondicionálót. A hővéde-
lem mellett aztán nem elhanya-
golható szempont, hogy nem 
látnak be az autó utasterébe, így 

nyugodtabban hagyhatjuk ott 
kisebb értékeinket. Nem mel-
lesleg – teszi hozzá a szakember 
– a fólia törés esetén összetart-
ja az összetört üveget, így nem 
tesz kárt a bent ülőkben.

Mint megtudjuk, többféle 
üvegfólia létezik a piacon: fes-

tett, fémgőzölt, kerámiabevo-
natos, különböző sötétségű, ár-
nyalatú. Ki-ki ízlése és igénye 
szerint válogathat ezek közül. 
– Akinek már volt fóliázott au-
tója, az nehezen mond le erről a 
lehetőségről – vélekedik Cson-
tos Csaba.

A teljesítmény számít vagy 
a méret? Ha valóban jó 
hangszórókat akarunk be-
szerelni az autónkba, akkor 
inkább utóbbi a mérvadó.

Óriási wattokról szólnak a 
prospektusok és készülékle-
írások, az ismerőseink egy-
más között azzal vágnak fel, 
nekik mekkora teljesítményű 
hifi van az autóban – nehéz 
ezektől elvonatkoztatni, és jó 
döntést hozni akkor, amikor a 
tiszta és telt hangzásra kellene 
koncentrálnunk – mondja a 
Car-Hifi Trade Kft. tulajdono-

sa. Kiss Attila hozzáteszi: a leg-
fontosabb tehát a méretezés. 
– Össze kell hangolni a fej-
egységet, az erősítőt, de még a 
kábelezést is. És persze az sem 
mindegy, milyen márkájú és 
kategóriájú autónk van.

Nem kell méregdrága esz-
közöket venni ahhoz, hogy jól 
szóljon egy hifi. – Sokan el-
követik azt a hibát, hogy vala-
miből borzalmasan drága, va-
lamiből pedig olcsó terméket 
vásárolnak. Egy drága fejegy-
ség egy olcsó erősítővel és egy 
nagy ládával nem fog jól szólni. 
A méretezés tehát a kulcsszó.

Amikor aztán új rádiót aka-
runk vásárolni a gyári helyére, 
akkor szinte teljesen mindegy, 
mit választunk, egyetlen krité-
rium a fontos: „ne név nélküli, 
kínai gagyi minőséget képvi-
seljen”, fogalmaz a szakember. 
– Ilyen kérdésekben is érde-
mes tapasztalt autóhifisekhez 

fordulni. Ingyenesen adunk 
tanácsot a hozzánk betérők-
nek, és sok nagy márka hiva-
talos képviseletét látjuk el a 
megyében. A vásárlók pedig 
a legtöbb, amit megtehetnek: 
sok hangszórót vizsgáljanak 
meg, és legvégül hallgassanak 
a fülükre.

Hirdetés – autósvilág Miskolci Napló8

89
-1

0/
20

20

Miért érdemes lefóliázni  
az autóüveget?

Hallgass a füledre autóhifi vásárlásánál!

Méretpontos, minőségi üléshuzat. 
Bagaméri üléshuzat az autód hálás lesz érte!

Telefon: 30/9450-228
E-mail: info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzat készítés, 
kárpit javítás.

Méretpontos, minőségi üléshuzat. 
Bagaméri üléshuzat az autód hálás lesz érte!

ÉRTÉKESÍTÉS: SZERVIZ: (30) 790-2955
MISKOLC, 26-os főút kivezető szakasza, szirmabesenyői elágazás

Nyitvatartás: H-P 08-17-ig  Szo: 08-13-ig; www.szabosuzuki.hu

(30) 223-7901, (30) 374-7116  

MISKOLCI SZERVIZÜNKBE AUTÓSZERELŐT KERESÜNK! Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal lehet.

l AUTÓHIFI JAVÍTÁSA, BESZERELÉSE
Subwooferek, multimédiás fejegységek, hangszórók 
minden méretben. Az olcsó rendszerektől kezdve a 
drágább, felső kategóriás autóhifi-termékekig minden 
megtalálható nálunk. Ne tétovázzon, keressen minket!

l FORGALMAZOTT MÁRKÁK: 
Mac Audio, Hertz, Audison, Jvc, Macrom, Dietz termékek 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei képviselete, Pioneer, 
Kenwood, Sony, Alpine audioeszközök

l TERMÉKEK: 
Multimédia, hangszórók, navigáció, beszerelő keretek, 
usb átalakitók

CAR-HIFI TRADE KFT.  
3531 Miskolc, Kiss Ernő út 7.  
a Mobil benzinkút területén

MAGAS MINŐSÉG, MEGFIZETHETŐ ÁRON!
– AUTÓHIFI KELLÉKEK NAGY VÁLASZTÉKA – 

1024-0/2020

www.joysonsafety.com 

 

A Joyson Safety Systems a világ autóipari biztonsági berendezéseinek piacvezető gyártója, 6.4 milliárd EURO árbevétellel és 
világszerte több, mint 50,000 munkavállalóval. A Joyson Safety Systems-nél erősen elkötelezettek vagyunk az innováció és a 
fejlődés iránt. Az autóipar megbízható és hozzáértő partnereként biztonsági rendszereket és alkatrészeket fejlesztünk és 
gyártunk, melyeket a járművekben világszerte használnak. Termékportfóliónkban megtalálhatóak autókormányok, légzsákok 
és gázgenerátorok, biztonsági övek, műanyag alkatrészek, biztonsági gyermekülések, elektronikai termékek és szenzorok. 
Termékeinket szinte minden jelentősebb gépjárműgyártó cégnek szállítjuk világszerte. 

We are Joyson Safety Systems – 
A Mobility Safety Company. 

Miskolci csapatunkba az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársat 

Gépkiszolgáló 

Jelentkezz Hozzánk: 
— Ha szeretnél családbarát munkahelyen, modern, tiszta munkakörnyezetben dolgozni.  
— Ha szeretnél értékteremtő munkáddal a közlekedésbiztonsághoz hozzájárulni. 
— Ha szeretnéd, hogy megbecsüljenek. 
— Ha szeretnéd, hogy munkádat versenyképes jövedelemmel méltányoljuk. Elérhető 

juttatási csomagunk havonta bruttó 230.000 Ft-tól (műszakpótlékkal, egy hétvégi 
túlórával). Az alapbéreden felül teljesítménybónuszt is van lehetőséged zsebre tenni. 

— Ha szeretnél részt venni munkahelyi és családi rendezvényeken.  
— Ha szeretnél ingyenes közlekedni: A helyi közlekedést éves kombinált bérlettel támogatjuk. Helyközi bérleted árát 

100%-ban térítjük. 
— A felvétel során kölcsönzött állományba kerülsz, határozatlan idejű munkaszerződéssel. 
— Lehetőséged van a következők igénybevételére: munkabér előleg (a havi bér 50%-a), munkáltatói segély (50-

150.000 Ft), új munkatárs ajánlási bónusz rendszer (30-50.000 Ft), ötletmenedzsment rendszer. 

Feladataid: 
— Autóipari termékek gyártósori/gépi összeszerelése az érvényes munkautasítások alapján.  
— Gyártósori gépek kezelése, javaslattétel a folyamatok fejlesztésére. 

Elvárások: 
— Befejezett általános iskolai tanulmányok, jó kézügyesség, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány. 

 
 

 

Kérem, önéletrajzát juttassa el Toborzási Csoportunk részére, akik 
bármilyen kérdés esetén rendelkezésre állnak. 
+36 46 408-256 — munka@eu.joysonsafety.com  
 
Joyson Safety Systems Hungary Kft. 
Human Resources/Humán erőforrás 
3516 Miskolc, Joyson út 1. 
 
https://joysonsafety.hrmaster.hu/allasok.html 
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Autó- és épületüveg-fóliázás, dekor, betörés-,  
hő-, fény- és UV-védelem!  

Karosszéria védelem, karosszéria fóliázás.

06-30/925-77-99, www.cscsuvegfolia.hu
Új címünk: Miskolc, Szilágyi Dezső u. 13.

Új fólia került bevezetésre! A Skyfol Flux forradalmi  
áttörés az üvegfóliák piacán, ugyanis a fotokromatikus  

üvegek előnyeivel rendelkezik. Ami annyit jelent,  
hogy napsütésben az épület illetve az autó üvegei  

besötétednek, míg annak hiányában kivilágosodnak. 10
19
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A legjobb nyolc közé jutot-
tak a miskolci pólósok a 
BENU Magyar Kupában.

Pedig nem indult jól a 2. 
forduló. Persze azt előre le-
hetett borítékolni, hogy a bi-
valyerős Vasas ellen a tisztes 
helytállás lehet csupán a cél. 
Az MVLC vízilabdázói küz-
döttek is becsülettel, végül 
23-9-es vereséggel zárták a 
találkozót. A legfontosabb 
meccsek azonban csak ez 
után jöttek. Előbb a Kaposvár 
következett. Miután a félidő-
ben már 9-4-re vezetett az el-
lenfél, a miskolci csapat takti-
kát váltott. – Öt óra leforgása 
alatt kellett két mérkőzést le-
játszanunk, ezért úgy döntöt-
tünk, pihentetjük a kulcsem-
bereinket, hogy a Szeged 
ellen, mindent egy lapra fel-
téve meglegyen a továbbjutás 
– árulta el Bachner András 
szakmai igazgató. A második 
félidőt így is sikerült meg-
nyerni, köszönhetően Tomás 
Hoferica kiemelkedő teljesít-
ményének: a szlovák kapus 
több mint 90 százalékos ha-
tékonysággal védett. A vége 
azonban, némi meglepetésre: 
10-8 a Kaposvárnak.

Jöhetett a döntő összecsa-
pás a Szeged ellen. Nagy volt 
a tét, hiszen amelyik csapat 
nyer, az jut a legjobb nyolc 
közé. – Ez volt nekünk a 
kulcsmérkőzés. Házigazda-
ként, magabiztosan kezdtek, 

de egy csikócsapattal nagyon 
megleptük őket.

Az 5-1-es első negyed meg-
alapozta a meccs alakulását: 
a miskolciak végig vezettek, a 
fél időben már 8-2-re. Hiába 
zárkózott a Szeged, csak futot-
tak az eredmény után, végül 
3 góllal kaptak ki. Így eldőlt: 
győzelemmel és összesen 7 
szerzett ponttal a Zöld csoport 
2. helyén jutott tovább a 3. for-
dulóba a PannErgy-MVLC.

– Ez egy nagy elismerés, a 
folytatásban komoly tradíci-
ókkal bíró klubok ellen játsz-
hatunk. És persze ott lesz a 
bivalyerős BVSC, a jól igazo-

ló Honvéd és a mostanra ösz-
szeálló Eger. Az év első kiemel-
kedő eredményének tekintem 
a továbbjutást – hangsúlyozta 
 Bachner András, hozzátéve: ez 
is mutatja, jó úton jár az új kor-
szakot kezdő, fiatalokkal felál-
ló miskolci csapat.

A folytatásban a verseny-
kiírásnak megfelelően csak 
csoportelsőkkel találkoznak – 
Ferencváros, OSC és Szolnok 
– a legjobb négy közé jutásért. 
– Minden sikeres momen-
tumnak, megmozdulásnak 
örülni fogunk. És mivel ki-
emelkedően jó játékosokkal 
találkoznak majd a srácok, 

sokat tanulhatnak, fejlődhet-
nek ezekből a meccsekből.

Reálisan az 5-8. hely egyi-
két célozhatja meg az MVLC, 
azonban nem feltartott kéz-
zel áll ki a „nagyok” ellen sem. 
Csütörtökön meg is kezdődött 
a kupa harmadik fordulójaa 
miskolciaké volt a forduló első 
mérkőzése. A Szolnok végig 
vezetett, a harmadik negyed-
ben egy 7-3-as részeredmény-
nyel el is döntötte a mérkőzést. 
Végeredmény: Szolnoki Dózsa 
- PannErgy-Miskolci VLC 17-
12. Folytatás szombaton a Fe-
rencáros és az OSC ellen.

Kujan István

A házigazda miskolciak 
négygólos előnyről kaptak 
ki a döntőben az Eger ellen 
a Mento Kupában.

A nemzetközi tornán való 
részvételt az utolsó pillanat-
ban mondta vissza a nagy-
váradi csapat a koronaví-
rus-járványra hivatkozva. 
Helyükre a sátoraljaújhelyi 
Zempléni Vízilabda Klub 
ugrott be. Ők egyébként az 
MVLC egyik fiókcsapata, 
több játékost is adtak már a 
felnőttek közé.

Az U-18-as miskolciak el-
lenük kezdték meg a kétna-
pos tornát. Magabiztos, tíz-
gólos győzelmük megadta 
a kupa alaphangját. Olyany-
nyira, hogy még aznap este 
26-8-ra múlták felül a kas-
saiakat. Jöhetett tehát a több, 
korosztályos válogatottal ki-
álló ZF Eger elleni döntő.

A bronzmérkőzéshez ha-
sonlóan (a Kosice egyet-
len góllal tudta felülmúlni a 
Zemplént) a döntő végjátéka 
is izgalmas lett. Az első negyed 
még 3-3-as döntetlent hozott, 
a félidőre viszont már kétgó-
los miskolci előnnyel vonul-
hattak a csapatok. A harmadik 
negyedben már 4 góllal is ve-
zettek a hazaiak, a vége mégis 
13-14 lett az egrieknek. Így az 
övék lett az V. Mento Kupa.

A torna legjobb kapusa 
Bene Gábor Vince (ZF Eger) 
lett, míg a torna legjobb já-
tékosának Vismeg  Zsombort 
(MVLC) választották. A 
miskolci ificsapatra egyelőre 
nem vár több torna, itthon 
készülnek tovább. A szezon 
kezdete előtt néhány edző-
mérkőzésen mérhetik majd 
fel, milyen formában kezdik 
a bajnokságot.

K. I.
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Nem sikerült  
a címvédés

Vismeg Zsombor és Bene Gábor Vince. Fotó: Mocsári László

A Szegedet megverve jutott a legjobb nyolc közé az MVLC. Fotó: mvlsz.hu

SZÉP VOLT, FIÚK! – FOLYTATJÁK  
A KUPASZEREPLÉST

A DVTK Jegesmedvék 22 magyar játékos részvételével 
jégen is megkezdte a felkészülést a 2020/2021-es szezonra.

A Strenk Hunor és Farkas 
Tamás által irányított edzé-
seken részt vesz próbajáté-
kosként Odnoga Mátyás. A 
csapattal készül az U20-as 

válogatott Révész Marcell is, 
akinek tengerentúli pályafu-
tása még kérdéses, a sorsá-
ról később születik végleges 
döntés. Az utánpótlásból Ka-

marási Balázs, Mattyasovsz-
ky Gergely, Galajda Zsombor, 
Pecsét Bálint és Tóth Tamás is 
lehetőséget kap a bizonyításra. 
Kevin Wehrs a vezetőedzőhöz, 
Dave Allisonhoz hasonlóan az 
augusztus 24-ei edzéstől kap-
csolódik be a közös munkába.

Megkezdték a jeges felkészülést 

A célegyenesbe fordult a 
DVTK labdarúgócsapatának 
felkészülése a jövő szomba-
ton induló bajnokságra.

Újabb edzőmérkőzést ját-
szott a DVTK csapata, amely 
az OTP Bank Liga idei sze-
zonjára készül. A piros-fe-
hérek szombaton Újpes-
ten léptek pályára, és 1-1-es 
döntetlent értek el a tavalyi 
bajnokságban 6. helyezést 
kiharcoló UTE ellen. Fecz-
kó Tamás, a DVTK vezető-
edzője így értékelte a talál-
kozót a klub honlapján: – A 
nagy meleg éreztette a hatá-
sát mind a két csapat játékán. 

A mérkőzésnek voltak olyan 
periódusai támadásban és 
védekezésben egyaránt, amik 
nagyon tetszettek, különösen 
az első fél órában. A második 
félidőben öt saját nevelésű já-
tékosunk volt egyszerre a pá-
lyán. Védekezésben ekkor is 
megoldottuk, amit kértem, 
támadásban voltak hiányos-
ságaink, de öt perccel a vége 
előtt így is nekünk volt aj-
tó-ablak ziccerünk. Aminek 
örülök, hogy azok a játékele-
mek, amiket begyakoroltunk, 
visszaköszöntek a meccsen, 
de sokat kell még gyakorol-
nunk, hogy automatizmussá 
váljanak.

A csapat szerdán edző-
táborba vonult, amelynek 
helyszíne Üllő volt. A játék 
és taktika csiszolása után 
szombaton az utolsó edző-
mérkőzés vár a diósgyőriek-
re: délután 1 órakor a Paks 
gárdájával mérik össze tudá-
sukat. Ezt követően még egy 
hét áll rendelkezésükre, hogy 
az esetleges hibákat kijavít-
sák, hiszen augusztus 16-án, 
vasárnap már el is kezdődik 
a bajnokság a piros-fehérek 
számára. Nem is akármilyen 
meccsel, hiszen megyei rang-
adó keretében 16.55-től a 
Mezőkövesd csapatát látják 
vendégül az Andrássy utcán.

Most még az edzéseken a hangsúly, de a jövő héten már kezdődik a bajnokság. Fotó: Mocsári László

Főpróbáznak a labdarúgók

A Kemény Dénes Városi 
Sportuszoda adott otthont 
a Szelektív Kupa elnevezésű 
úszóversenynek.

Az esemény az újrakezdés 
óta az első verseny volt Mis-
kolcon. A régióból összesen 
mintegy 200 sportoló 50 és 
100 méteres számokban, va-

lamint a nagyobbak 400 m 
gyorson mérhették össze tu-
dásukat.

A borsodiak közül a mis-
kolci, az ózdi és a tiszaújvá-
rosi úszók is szép számmal 
gyűjtögették az érmeket. A 
Szelektív Nonprofit Kft. kü-
löndíját Győri Lizett (Parafa 
ÚK), Soós Gabriella (HÚK) és 

Orbán Anna (HÚK vehette át 
Drahosné Tóth Zita ügyvezető-
től. A legmagasabb LEN-pon-
tot elérő versenyzőnek járó 
különdíjat, a Szelektív Kupát, 
a 100 m mellúszásban 1:10,76 
percet teljesítő Békési Eszter 
(Egri Úszó Klub) érdemelte ki. 
A borsodi győztesek teljes lis-
tája a minap.hu-n olvasható.

Tavasz óta ez volt a fiatalok első versenye. Fotó: Végh Csaba

Újra versenyezhettek  
a fiatal úszók



Az Erzsébet Fürdő Gyógyá-
szati és Szűrőközpont urulógus 
főorvosa, orvos igazgatója, dr. 
Máté Zsolt és dr. Bodgál Szilvia 
kardiológus szakorvos a rend-
szeres kardiológiai, labor- és 
urulógiai vizsgálatok fontossá-
gára hívják fel a figyelmet.

– Ha nincsenek panaszaim, 
akkor is van értelme? Miért 
fontos?

– A szívbetegségek egy része, 
ill. a magasvérnyomás-betegség 
is sokszor lappangva, hosszú idő 
alatt alakul ki, amikor ezek panaszt 
okoznak általában már kezelésre 
van szükség. A mai stresszes, 
rohanó világban az emberek hajla-
mosak panaszaikat a fáradtságnak 
tulajdonítani, ezért sokszor már 
komoly egészségkárosodással ke-
rülnek orvoshoz. Ha nincs konkrét 
szívpanasz, és az egyén rendel-
kezik szívbetegség kialakulására 
családi hajlammal, valamilyen más 
betegsége révén (pl. cukorbeteg-

ség, elhízás, dohányzás) magasabb 
kockázatú, akkor is javaslom a 
kardiológiai szűrővizsgálat elvég-
zését.

A rendszeres urológiai szakvizs-
gálatok jelentősége elsősorban a 
daganatos betegségek korai stádi-
umban történő felismerésében rej-
lik. Az alapvető urológiai vizsgálat 
a fizikális (kézzel történő) vizsgálat 
mellett urológiai ultrahangvizsgá-
latot is tartalmaz. Mindezekkel a 
kis méretű, korai stádiumú vese-, 
húgyhólyagdaganatok nagy része 
felismerhető, illetve tapintással 
és ultrahangvizsgálattal a prosz-
tatarák, heredaganat gyanúja 
is felvethető. Ezek a daganatok 
korai stádiumban túlnyomórészt 
gyógyíthatók, de később, mikor 
már tüneteket okoznak, a teljes 
gyógyulás lehetősége lényegesen 
kisebb.

– Hány éves kortól és 
milyen gyakorisággal érdemes 
elvégeztetni a vizsgálatokat?

Bármely életkorban el lehet 
menni kardiológiai szűrővizsgá-
latra, de 40 éves kor felett, mivel 
ekkortól már nő a gyakorisága a 
szívbetegségek kialakulásának, 
célszerű egy-két évente teljes labor- 
és kardiológiai vizsgálatra elmenni. 
A szakvizsgálat, EKG, szívultrahang, 
terheléses EKG fájdalommentes, 
nem invazív vizsgálat, szükség 
szerint egyéb kiegészítő vizsgála-
tokat is javaslunk. A laborvizsgálat 
eredménye pedig nagy segítséget 
ad a rizikófaktorok feltérképezésé-
ben. Az urológiai daganatok sajnos 
egyre fiatalabb korban jelentkez-
hetnek, már akár 20 éves kor körül 
is, de 50 éves kor felett ezek való-
színűsége jelentősen megemelke-
dik. Tehát minden életkorban lehet 

jelentősége a vizsgálatoknak, de 50 
éves kor fölött, főleg férfiaknál már 
évente javasolt

– Mi derül(het) ki egy ilyen 
vizsgálatból?

– A vizsgálat a korábbi betegsé-
gek, régebbi és jelenlegi panaszok, 
életmód megismerésével kezdődik, 
sokszor már ezek alapján felmerül 
a szív-és érrendszeri betegség 
gyanúja. A kardiológiai szűrés célja, 
hogy időben felderítse a panaszt 
még nem okozó kóros eltéréseket, 
strukturális szívbetegséget, egyéb, 
a későbbiekben szívbetegséget 
okozó állapotokat. A korai felisme-
rés fontos, életmentő is lehet. A 
fizikális és ultrahangvizsgálatok a 
húgyúti és a férfi nemi szervek ana-

tómiai eltéréseit, a laborvizsgálatok 
elsősorban a funkcionális eltéréseit 
tudják megmutatni. Utalhatnak 
tehát a fent említett daganatos 
betegségekre, de a fejlődési rend-

ellenességek, kövek, gyulladások, 
illetve a jóindulatú prosztatameg-
nagyobbodás is kideríthető.

– Honnan tudom, hogy milyen 
laborvizsgálatra van szükségem?

– Ebben a kérdésben a kezelőor-
vos segítségünkre lehet, de ha ezt 
a lépcsőt szeretnénk kikerülni és 
magánegészségügyi ellátás kere-
tében saját magunk intéznénk a 
vérvizsgálatot, akkor egy nagyrutin, 
pajzsmirigyfunkcióval kiegészítve 
bőven elegendő a szűrővizsgálat-
hoz, ez tartalmazza a vérkép és vize-
let, valamint a vese- és májfunkció, 
valamint a kardiovaszkuláris rizikó-
faktorok nagy részének vizsgálatát. 
Urológiai szempontból alapvizsgá-
latok a teljes vérkép, a vesefunkciós 
vizsgálatok (CN, kreatinin, GFR), 
ionok, gyulladást kimutató vizsgá-
latok (We, CRP), vizeletvizsgálat, va-
lamint férfiak esetében a daganatra 
utaló vizsgálatok (tumormarkerek: 
prosztata – PSA, here – AFP, HCG, 
NSE).

Miskolci Napló10 Hirdetés

Apróhirdetés
Térítésmentes informatikai képzé-

sek indulnak folyamatosan 65 éves 

korig Miskolcon. A képzést teljesí-

tők tabletet kapnak ajándékba! To-

vábbi információ: +36/70/6389900; 

+36/20/4282239                  985-0/2020

Emlékszel még a kisgyermekes idő-
szakra? Jól jött volna egy kis segít-
ség? Most te segíthetsz egy anyu-
káknak a Miskolci Otthon Segítünk 
Alapítvány önkénteseként. Ha szí-
vesen csatlakoznál hozzánk, hívjál: 
30/386-5885                  773-0/2020

Van kedved, energiád és időd, hogy 

önkéntesként tevékenykedj? Nagyok 

a gyerekeid és szívesen osztod meg a 

tapasztalataidat? Akkor nálunk a he-

lyed. Hívjál: 70/5210913                  773-

0/2020

Kastélyok berendezéséhez vásárlok 

festményeket, ezüstöket, porceláno-

kat, bronzokat, órákat, bútorokat, ka-

tonai tárgyakat, hagyatékokat! Üzlet: 

+3620/280-0151, herendi77@gmail.

com                  1004-0/2020

Bútorkárpitok és szőnyegek tisztí-
tása! Ülőgarnitúrák, fotelek, ágyak, 
kanapék, székek, szőnyegek, padló-
szőnyegek, helyszíni tisztítása, gyors 
száradási idővel, garanciával. Tel: 70/ 
320-3483 www.tisztitomiskolc.hu                   
1013-0/2020

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel 
apróhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

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

Shinwa Magyarország Precíziós Kft. Miskolcon 
(3534 Miskolc, Muhi u. 2/a) 22 éve autóiparban tevékenykedő 
kvalifikált, műanyaggyártással foglalkozó, szinte kizárólag 
exportra gyártó, multinacionális, japán tulajdonú nagyvállalat, 
mely a térségben és a városban jelentős potenciállal bír és nagy 
foglalkoztató hely keres azonnali alkalmazással 

GÉPKEZELŐ MUNKATÁRSAKAT
A KÍNÁLT FELTÉTELEK:

– Multinacionális környezet
– Stabil, hosszútávú munkaviszony
– Fix havi díj
– További teljesítményalapú juttatások
– Céges autóbusz a vidéki kollégák részére
– Szakmai karrier lehetősége

ELVÁRÁSOK:

– Minimum befejezett alapfokú végzettség
– Gyors tanulási készség és képesség
– Jó látás és térlátás
– A többműszakos (3-4) munkarend vállalása

 A FELADAT RÖVID LEÍRÁSA:

– A korszerű, termelő berendezések kezelése.
–  A legyártott termékek műveleti utasítás szerinti  

megmunkálása, minőségellenőrzése.

Jelentkezni lehet Shinwa Magyarország Precíziós Kft.  
HR részlegén a következő módokon:  
a 46/530-706, 46/530-765 –ös telefonszámokon,  
illetve a shinwa@shinwa.hu internetes címen,  
kérjük a jelentkezésen feltüntetni a Gépkezelő megnevezést.

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

Az akció érvényes: 
2020. 08. 08-től 2020. 08. 14-ig 

Bonux mosópor 300 gr. 863,33/kg  319,- 259,-
Cif mosogató ut. 500 ml 598,-/l 349,- 299,-
Duck WC-gél 750 ml 478,66/l 449,- 359,-
Perla kéztörlő 1 tek. 459,- 399,-
Star WC-papír 10 tek. 529,- 399,-
Clin ablaktisztító pump. 500 ml 918,-/l  559,- 459,-
Lenor öblítő 750-930 ml 629,- 499,-
Domestos Power Duo WC-illatosító 699,- 599,-
Glade aut. légfrissítő 269 ml 1099,- 999,-
Dettol foly. szappan ut. 500 ml 2198,-/l 1199,- 1099,-
Vape Derm ae. szúny.-és kull.riasztó 100 ml 1299,- 1099,-
Dettol felülettisztító pumpás 500 ml 2398,-/l 1399,- 1199,-
Vape kombi el. szúnyogirtó kész+ut. 1599,- 1499,-
Casting Creme Gloss 1799,- 1599,-
PVC falpanel 980x480 mm  1299,-

267-13/2020

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.
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MIÉRT FONTOSAK A SZŰRŐVIZSGÁLATOK?
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NEVES MISKOLCI ELEKTRONIKAI
PARTNERCÉGÜNKHÖZ KERESÜNK

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

Érdeklődjön telefonon: +36 46 320 283
vagy személyesen: MISKOLC MINDSZENT TÉR 3.

W W W.PANNONJOB.HU

ELEKTROMOS  
ÖSSZESZERELŐKET

ü KIEMELKEDŐ BÉREZÉS
ü  CAFETERIA  (PLUSZ JUTTATÁS PRÓBAIDŐ  ALATT IS)

ü  HŰSÉG- ÉS SZEZONBÓNUSZ
ü  INGYENES BUSZJÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL
ü  TÖMEGKÖZLEKEDÉS 100%-OS TÁMOGATÁSA
ü KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK
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Az óriási érdeklődés miatt 
augusztus 1-jétől hétfői na-
pokon is nyitva tart a király-
nék vára. A veszélyhelyzet 
ideje alatt a Diósgyőri vár 
munkatársai újszerű online 
tartalmakkal, fényfestéssel 
és ötletes üzenetekkel pró-
bálták fenntartani az érdek-
lődést, így már a nyitást is 
nagy várakozás előzte meg, 
de az elmúlt hónapok láto-
gatószámai minden eddigi 
rekordot megdöntöttek.

A veszélyhelyzet ideje alatt is 
számos alkalommal felfigyelt az 
ország a Diósgyőri várra, amely 
az online térben is folyama-
tosan kapcsolatban maradt az 
érdeklődőkkel. A „király is itt-
hon van” üzenetet fényfestés-
sel jelenítették meg a falakon, 
a vár népe pedig videóblogban 
mesélt az igencsak szokatlan 
mindennapjaikról, vagy idézett 
fel egy-egy kellemes emléket, 
történetet a régmúltból. A gaz-
dag képi tartalmak mellett saját 
kisfilmet is készítettek, hango-
lódásképpen a visszatérésre.

Pünkösdkor nyitotta meg ka-
puit újra a vár, júniusban pedig 
hétvégenként várta a látogató-
kat. A zárvatartás ideje alatt vi-
szont lehetőség nyílt a szolgál-
tatáskínálat bővítésére is, amely 
visszatérésre buzdította a ko-
rábbi látogatókat is, hiszen a vár 
más oldaláról mutatkozott be 

a közönségnek: az új vársétán 
rejtett értékeket, eredeti, a XVI. 
századból megmaradt külső 
részleteket ismerhetnek meg 
a látogatók, a Lovagi Tornák 
Terén pedig a középkori csa-
tornarendszerről, a királynék 
fürdőjéről és a lovagi tornák vi-
lágáról is hallhatnak, de a legki-
sebbeknek szóló lehetőségek is 
bővültek varázspaszuly-foglal-
kozással és egy vidám időtöl-
téssel a vár udvari bolondjának 
társaságában.

A Diósgyőri vár látogatott-
sága évről évre dinamikusan 

emelkedik. A járványhelyzet 
ellenére a júniusi nyitás óta a 
királynék vára töretlen nép-
szerűségnek örvend, és az elő-
ző évek ugyanezen időszaká-
hoz viszonyítva a turisztikai 
látogatószám rekordokat dönt. 
A június-júliusi időszakban az 
előző évekhez képest 25%-kal 
többen látogattak el a Diós-
győri várba – hívta fel a figyel-
met a vár népszerűségére Bo-
ronkai Edina, a vár értékesítési 
és kommunikációs vezetője. A 
nagyobb történelmi játékok, 
mint a nemzetközileg elismert 

Középkori Forgatag, sajnos eb-
ben az évben elmaradnak, vi-
szont az éjszakai programokat 
idén is megrendezik. Augusz-
tus 21-én Páncélba zárt álmok 
címmel tartják meg a Diósgyőri 
vár újabb titokzatos éjszakáját.

A biztonsági előírások be-
tartására a szervezők tovább-
ra is felhívják a várba látogatók 
figyelmét. A pénztári vásárlás 
is elkerülhető az online jegy-
vásárlási lehetőségnek kö-
szönhetően, de a beléptetés 
alkalmával is érintés nélküli 
eszközöket alkalmaznak.

Augusztus 21-én tartják meg a Diósgyőri vár újabb titokzatos éjszakáját. Fotó: Mocsári László
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Fogadóórát tart Varga Andrea, Miskolc Megyei 
Jogú Város alpolgármestere augusztus 12-én (szer-
dán), 14 órától a városháza alpolgármesteri tárgya-
lójában. Sorszámosztás augusztus 10-én, 8 órától a polgár-
mesteri hivatal portáján.

FOGADÓÓRÁK

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában augusztus 
9-én, 16 órától a szirmai görögkatolikus templomból közve-
títenek. A szent liturgiát bemutatja: Stefán Zoltán parókus. 
Augusztus 15-én lesz a minorita templom Nagyboldogasz-
szony-búcsúja. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

MŰVÉSZETEK HÁZA – URÁNIA TEREM: Augusztus 6-a csütörtök-
től 12-e szerdáig, naponta 19:00-tól: PESTI BALHÉ | Au-
gusztus 8., szombat 16:30: CHRIS REA LIE AT BALOISE 
SESSION 2017 | Augusztus 9., vasárnap 16:30: RIVER-
DANCE 25. ÉVFORDULÓS GÁLAELŐADÁS DUB-
LINBAN | Augusztus 10-e hétfőtől 12-e szerdáig napon-
ta 16:30-tól: TITKOK ÉS IGAZSÁGOK | Augusztus 13-a 
csütörtöktől 19-e szerdáig, naponta 16:30-tól A HAZUG-
SÁG SZÍNE, 19:00-tól PONT AZ A DAL | Augusztus 15., 
szombat 13:30: GIOCCHINO ROSSINI – A SEVILLAI 
BORBÉLY | Augusztus 16., vasárnap 13:30: GIACOMO 
PUCCINI - BOHÉMÉLET

MŰVÉSZETEK HÁZA – BÉKE TEREM: Augusztus 6-a csütörtöktől 
12-e szerdáig, naponta 19:30-tól: NYOMORULTAK | Au-
gusztus 8., szombat és 9., vasárnap 17:00 BARTA TAMÁS 
– SIESS HAZA, VÁR A MAMA! | Augusztus 10. hétfőtől 
12-e szerdáig 17:00 REMÉNY | Augusztus 13-a csütörtöktől 
19-e szerdáig, naponta 17:00 AZ IFJÚ AHMED | Augusztus 
17-e hétfőtől 19-e szerdáig, naponta 19:30 EMA | Augusztus 
13-a csütörtöktől 16-a vasárnapig, naponta 19:30 OLDBOY

CINEMA CITY: Augusztus 6-a csütörtöktől 12-e szerdáig, na-
ponta több időpontban - #kövessbe | A láthatatlan ember 
| Állati jó kekszek | Ava | Jégvarázs 2 | A vadon hívó sza-
va (csak hétvégén) | Bad Boys – Mindörökké | Előre (csak 
hétvégén)| Made in Italy | Mint egy főnök | Pesti balhé | 
Pont az a dal | Scooby | Staten Island királya | Tíz nap 
anyu nélkül (csak hétvégén) | Úriemberek |

MOZIMŰSOR 

AUGUSZTUS 8., SZOMBAT
9:00 Maratoni játéknap – 
társasjátékos esemény, Jó-
zsef Attila Könyvtár
10:00 Tematikus garantált 
városnézés Kupcsik Sarol-
ta idegenvezetővel, Tourin-
form Iroda
10:30, 14:30 Vezetett séta 
a külső vár területén, Diós-
győri vár
19:00 Ilyen a jazz – Muzsi-
káló udvar a belvárosi evan-
gélikus templomban
19:00 Skaltrax– és Killer Sur-
prise-koncert, Collins Club
20:30 Helyneked Terasz 
2020 vol. 2, Jack Holler-kon-
cert, Helynekem
21:00 White-party a Black 
Tracy klubban
21:00 Katlan RETRO-party, 
Fesztiválkatlan Teátrum, To-
kaj Fesztiválkatlan

AUGUSZTUS 9., VASÁRNAP
10:30, 14:30: Vezetett séta 
a külső vár területén, Diós-
győri vár
20:00 Állati story (musical), 
Akropolisz Szabadtéri Szín-
pad (Görömbölyi u. 23.)

AUGUSZTUS 11., KEDD
20:00 RandOM quiznight, 
Random

AUGUSZTUS 12., SZERDA
17:00 ArTTér – a szülővé vá-
lásról és az apákról csapdában, 
Népkerti Vigadó és Söröző
19:00 Kamaszerda a Nép-
kertben

AUGUSZTUS 14., PÉNTEK
18:00 GasztroPLACC Ext-
ra – gasztroesemény a Di-
ósgyőri vár lábánál, a Lovagi 
Tornák Tere előtti vásárté-
ren
18:00 Táncest a Tündérkert-
ben – Diósgyőri Jazztánc 
Klub x Crazy Dance
19:00 Helyneked Terasz 
2020 vol. 3, Helynekem

20:00 Meseautó Musical 
Comedy-Miskolctapolca, Ak-
ropolisz Szabadtéri Színpad
20:00 Bereczki Zoltán akusz-
tikus koncert, Fesztiválkatlan 
Teátrum, Tokaj Fesztiválkatlan
20:00 Nyitóhangverseny, 
Zempléni Fesztivál, Rákó-
czi-vár udvara, Sárospatak
22:00 Esti Jazz – Kollmann 
Gábor Quintet, Zempléni 
Fesztivál, Borterasz, Sáros-
patak Rákóczi

AUGUSZTUS 15., SZOMBAT
9:00 Maladyilem Baxtale 
Romenca! – konferencia, 
Városháza
20:00 Tóth Vera & Budapest 
Jazz Orchestra, Szabadtéri 
Színpad, Zempléni Fesztivál, 
Sátoraljaújhely
20:00 Vihar és vágy – 
Marczi Mariann zongora-
estje, Zempléni Fesztivál, 
Református Kollégium Sá-
rospatak
21:00 Esti Jazz – Jubileum Jazz 
Quartet, Borterasz, Zempléni 
Fesztivál, Sárospatak
22:00 Nextapes pres. Metha, 
Helynekem

AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP
9:00 Miskolci termelői nap 
és vásár, 10:00 Flashmob 
hordozott „koalabébikkel”, 
11:00 Nahaj Akusztik reg-
gae– koncertje
18:30 Az illúzió mesterei, 
Paulay Ede Színház, Tokaj 
Fesztiválkatlan
19:00 Palotakoncert – Ani-
ma Vonósnégyes/Anima 
Group, Zenepalota
19:00 Gazda Bence Jazz, 
Zempléni Fesztivál, Rákó-
czi-vár, Szerencs
20:00 Molnár Ferenc: Az 
ibolya, Zempléni Fesztivál, 
Újbástya Rendezvénycent-
rum, Sárospatak
21:00 Esti Jazz – Roder Ba-
lázs Trió, Borterasz, Zemplé-
ni Fesztivál, Sárospatak

PROGRAMOK 

HirdetésA MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Augusztus 10., 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 Csatangoló 
(turisztikai magazin) 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság

Augusztus 11., 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

Augusztus 12., 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 Te-
levízió archívumából) 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság

Augusztus 13., 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-soro-
zat) 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság

Augusztus 14., 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

Augusztus 15., 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 ka-
landjai (esti mese) 19:35 Népkerti múltidéző (várostörténeti beszélgetéssoro-
zat) 20:20 Krónika 21:00 Képújság

Augusztus 16., 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 ka-
landjai (esti mese) 19:35 Egy nap a világ (útifilm-sorozat) 20:00 ArTTer ism. 
(szórakoztató talkshow) 20:50 A Sandorgyuri (portréfilm) 21:40 Képújság

Látogatottsági rekordok és új 
szolgáltatások a Diósgyőri várban

TOKAJ-HEGYALJA
LEGNAGYOBB KULTURÁLIS
FESZTIVÁLJA

István, a király (keresztmetszet) –
Feke Pál, Rúzsa Magdi, Don Giovanni

(opera) – Guido Mancusi, Hollerung Gábor

Budafoki Dohnányi Zenekar 

Liszt Ferenc Kamarazenekar, Várdai István

Balog József, Várjon Dénes, Megyesi Schwartz Lúcia

Ábrahám Consort, Honvéd Férfikar, Wespa Quartet

Tompos Kátya – Takács Nikolas – Káel Norbert, Malek Andrea
Tóth Vera – Budapest Jazz Orchestra, Örkény egypercesek –
Mácsai Pál – Lukács Miklós, Bereményi Géza – Vodku fiai

Kollmann Gábor Quintet, Coquette Jazz Band, Rodek Balázs Trió

Gadó Gábor Quartet és sok más program...

www.zemplenifesztival.hu
Hivatalos borszállító:Támogatók:

20
20 14‒23.

866-1/2020
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Nyári olvasmányok  
a Géniuszból 

3

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal nyári olvasmányok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 
2020. augusztus 19-ig. E-mail-cím: megfej-
tes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői 
között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyere-

ményt 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 hét-
köznap 8-16 óráig a 70/676-92-43-as telefonszámon nevük és elérhetőségük 
megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP

Kos (március 21 - április 20) Mindenképpen nehéz döntést 
kell meghoznia, de ha ad egy kis időt magának arra, hogy vé-
giggondolja a dolgokat, akkor sikerül megtalálnia a számítá-

sait. Ne siettessen semmit, és legyen őszinte magával!

Bika (április 21 - május 20) Meg kell találnia az egyensúlyt 
a kötelességek és a szórakozás között, mert így vagy fel-
emészti magát, vagy nem jut egyről a kettőre. Igyekezzen jól 

bánni saját magával is a héten, ossza meg a terheit másokkal!

Ikrek (május 21 - június 21) Nagy terhet tett le a vállairól, 
és most jólesik végre kicsit felszabadulni. Nyugodjon meg, itt 
az ideje kitenni a pontot a dolog végére, hogy végre kipihenje 

magát, és a teljes figyelmét a jövő felé tudja fordítani.

Rák (június 22 - július 22) Saját magának kell eldöntenie, 
mi az, amit szeretne, nem várhatja, hogy ezt állandóan má-
sok mondják meg. Más kérdés, hogy kívülállók ebben a hely-

zetben nem is igazán tudhatják, mi az, ami jót tesz Önnek. 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ideje kicsit átgondolnia 
és rendszereznie a dolgokat, mert lehet, hogy eljutott arra a 
pontra, amikor komolyabb döntéseket is meg kell hoznia. Ezt 

csakis úgy tudja megtenni, ha kellően átlátja a helyzetet és a lehetőségeket. 

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Ha hisz valamiben, 
akkor merjen kiállni mellette, mert valakinek el kell ezt kez-
denie. Ne törődjön azzal, hogy mások mit mondanak, amíg 

bízik magában, és az ügyében. Ez most a legjobb taktika, amit választhat.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Nehezen szánja rá ma-
gát valamire, de végül mégis sikerül meghoznia a döntést, sokkal 
jobban fogja érezni magát. Ha már nem feszélyezi semmi, túl lesz 

a konfliktusokon, más, fontosabb dolgokra is koncentrálhat majd.

Skorpió (október 24 - november 22) Nem mindenben ért 
egyet valakivel, de nyitott a párbeszédre. Sajnos azonban úgy 
tűnik, ő csak a saját igazát akarja szajkózni, nem pedig meg-

érteni az Ön álláspontját. Álljon ki az igaza mellett, ha sikert akar elérni! 

Nyilas (november 23 - december 21) Ott húzza meg a 
határt, ahol Ön szerint érdemes, és ahol úgy érzi, meg is kell 
húznia! Most kell keményen haladnia, ha egyről a kettőre 

akar jutni. Az út Ön előtt áll, de tudnia kell bátran haladni is rajta. 

Bak (december 22 - január 20) Szeretné látni, hogy az erő-
feszítéseinek eredményei is vannak, de úgy tűnik, erre egyelő-
re még várnia kell egy kicsit. A dolgok azonban már eldőltek, 

legyen türelemmel. Amikor a boldogsága a tét, pár nap már nem számít. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Amíg azokkal lehet, aki-
ket szeret, semmi sem tudja a kedvét szegni. Tartsa meg ezt a 
szokását, és ragaszkodjon ehhez a szemlélethez, mert ez je-

lentheti az igazi boldogságot! Merje bevonni a párját is a fontos ügyeibe. 

Halak (február 20 - március 20) Kicsit kimerültnek érzi ma-
gát, de közben tudja, hogy már közel van ahhoz, amit el szeret-
ne érni, csak egy utolsó lendület kell még. Rugaszkodjon neki, 

és ne nézzen hátra! Álljon készen, mert sok izgalom várhat most Önre! 

Salakshow várta az érdeklő-
dőket a Népkerti sportpályán 
szombaton. A Quad Track or-
szágos bajnokság első futamán 
harminc induló hat kategóriá-
ban szállt harcba a Mento Ku-
páért. Popik János, a Magyar 
Motorsport Szövetség quad-
szakágának vezetője elmond-
ta, jó látni a legújabb generáci-

ót. – Szívmelengető, hogy ilyen 
sok fiatal srác folytatja majd a 
munkánkat. Csak az öt- és tíz-
éves kor közöttiek tizennégyen 
neveztek a versenyre, amit áp-
rilistól halasztottunk mostan-
ra a pandémia miatt – mondta. 
A legnívósabb magyarországi 
verseny szeptember közepén 
folytatódik. Fotó: Végh Csaba

Salakshow a Népkertben

Rendkívül népszerű volt az augusztusi régiségvásár. Miskolc belvárosába minden hónap első vasárnapján települnek ki a régi-
ségkereskedők. A vásárba az ország minden tájáról érkeznek, de már nemcsak a portékáikat kínálók, hanem a vásárlók is. Sok-
szor hallani a szláv nyelveket is, ami azt jelzi, számtalan külföldi megfordul az ország legnagyobb régiségvásárán. A régiségek 
mellett persze helyet kapnak az igényes kézműves portékák is, mint a háziszőttesek és a színezett üvegek. Fotó: Végh Csaba

Régiségekkel és vásározókkal 
telt meg a belváros

Szepesi Gábor, az Avalon 
Ristorante kreatív séfje ezút-
tal egy frissítő nyári finom-
ság elkészítésében segít az 
olvasóknak. A levendula 
egészségre gyakorolt jóté-
kony hatásai miatt nem csak 
a kozmetikumoknál kiváló 
alapanyag, de isteni szörp is 
készíthető belőle, ami a nyá-
ri hőségben bizonyára so-
kaknak a kedvenc frissítője.

Ebben a meleg időben nincs is 
jobb egy házilag készített hűsítő 
szörpnél. Az Avalon Ristorante 
kreatív séfje árulja el az igazán fi-
nom levendulaszörp elkészítésé-
nek titkát. Még nem késtünk le 
a levendulaszezonról, így bárki 
elkészítheti akár nagyobb meny-
nyiségben is. A levendula erőtel-
jes, virágos ízvilággal rendelkezik, 
így aki a növény illatát szereti, az 
biztos, hogy a szörpöt is szeretni 

fogja belőle. Egy kis bogyós gyü-
mölcs, citrusok, jégkocka, na és 
persze szóda, és készen is van az 
igazi nyári frissítőnk.

Elkészítés:
A cukrot és a vizet felforral-

juk, törekedjünk arra, hogy a 
cukor teljesen feloldódjon. Ezu-
tán pár percet várunk és felold-

juk benne a citromsavat is, végül 
mikor már a szirup nem égeti 
az ujjunkat, beleszórjuk a leven-
dulavirágot is. Egy konyharuhá-
val letakarjuk, és két napig állni 
hagyjuk benne szobahőmérsék-
leten. Naponta kétszer keverjük 
át, végül szűrjük le, a virágokat 
jól nyomkodjuk ki, és készen is 
van a levendulaszörpünk.

Hozzávalók:
– 60 g friss levendulavirág 
(vagy 40 g szárított)
– 1 kg kristálycukor
– 1 l víz
– 1 ek. citromsav

Levendulaszörp az Avalontól 


