Évadnyitó a színházban

Aki lelkesedik a munkájáért

Jó hangulatú évadnyitót tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban. Az üléssel hivatalosan
is megkezdődött a 2020-2021-es
szezon: új és elmaradt bemutatókkal várja a teátrum színházszerető közönségét. Az előadások
között a zenés, a klasszikus és a
kortárs darabok kedvelői idén is
megtalálják a kedvükre valót.

Magával ragadó, ha egy ember
lelkesen beszél bármiről. Példamutató, ha a munkájával kapcsolatban teszi ezt. Ezt az érzést
sokan megtapasztalhatták, akik
már ellátogattak az Erőművek éjszakáján a MIHŐ biomassza-fűtőművébe. Ott ugyanis Miákits
József odaadó szavaival fogadja a
vendégeket.

Miskolci Napló

Portré a 4. oldalon

Cikk az 5. oldalon
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

A koronavírus „átírta”
a költségvetést
Át kell szabni Miskolc idei
költségvetését, mert az elmúlt hónapok történesei
múlt időbe tették a februárban elfogadott számokat.
A koronavírus következtében kialakult veszélyhelyzet nem csak mindennapjainkra, de az önkormányzati
szervezetek gazdálkodására
is jelentős kihatással volt. A
hivatalok, cégek bevételei elmaradtak a tervezettől, rá-

adásul az önkormányzat
„kasszáját” tovább terhelték
a védekezéssel összefüggő állami, központi intézkedések
– többi közt a gépjárműadó
elvonása. Emiatt szükségessé vált a februárban elfogadott költségvetés átdolgozása. Az erről szóló egyeztető
tárgyalásra valamennyi frakciót, így a Velünk a Város és
a Fidesz-KDNP képviselőit is
meghívta a városvezetés.
Cikk a 3. oldalon

SZENT ISTVÁN
ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Mária Terézia 1771-ben rendelte el az államalapító István király szentté avatása
napjának, augusztus 20-ának
a megünneplését. A Szent
István-kultuszt
megerősí-

ti a Szent Jobbhoz kapcsolódó számtalan rendezvény és
egyéb egyházi esemény. Az új
kenyér ünnepét is augusztus
20-án tartjuk, amihez országszerte programok társulnak.

Az újabb hagyományok egyike az ország tortájának kiválasztása, amely immár szintén
ehhez az ünnephez kapcsolódik. A néphagyományban
is főként Szent István király

alakja kötődik ehhez a naphoz, de a régi, vidéki emlékekben is találkozunk az új kenyér ünnepével.
Cikk és a miskolci ünnepi
program a 4. oldalon.

ÚJ DIZÁJNERDROG, A „BIKA”
Május óta több mint tíz ember halálát okozta országszerte az új, „bika” névre keresztelt pszichoaktív szer. Ebből
öt áldozat megyénkből került
ki. A rendőrség a napokban
kerített kézre egy kereskedőt.
Legutóbb egy huszonhárom
éves férfi halálát okozta Miskolcon.

Pár nappal ezelőtt fogták el a
miskolci rendőrök azt a férfit,
aki úgynevezett varázsdohánnyal kereskedett. Ez egyike azoknak a szereknek, amik
egyre több ember halálát okozzák. Egy másik új, a varázsdohánnyal összekapcsolható
dizájnerdrog, az úgynevezett
„bika”, amit egy lyukóvölgyi
haláleset nyomán sikerült azonosítaniuk a hatóságoknak.

„Rosszul lett, többen megpróbáltak neki segíteni, leszállították vagy kivezették a buszból
– mondta el a Miskolc Televíziónak Csákó Ibolya alezredes,
az ORFK kiemelt főreferense.
– Stabil oldalfekvésbe helyezték, majd azt követően a mentőszolgálatot értesítették, és
utána megpróbálták maguk
újraéleszteni a 23 éves fiatalembert”. Életét viszont már nem

sikerült megmenteni. A férfi
volt a bika névre keresztelt új
dizájnerdrog legfiatalabb áldozata. A legidősebb halott is csupán 36 éves volt.
A rendőrség szerint a bika
minden eddiginél veszélyesebb
szer. „Egy erősebb slukktól
már rosszul lesznek, nem tudják, hogy mennyi hatóanyag
van egy adagban – magyarázta
Csákó Ibolya alezredes. Egye-

lőre nem ismerjük ezeknek az
anyagoknak a hatásmechanizmusát.”
Azóta kiderült, hogy május
óta tizenegy haláleset köthető
a bikához, és ezek közül öt megyénkben történt. Úgy tudjuk,
hogy az új szer a halál beállta előtt fáradékonyságot, szívtájéki fájdalmat és légzési nehézségeket is okoz, de görcsös
rohamok és az őrjöngés is előfordulhat a hatásától. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az
új pszichoaktív szerek összetétele és eredete mindig kétséges,
ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, így használatuk akár
tragikus kimenetelű is lehet.
A miskolci droghelyzetről a
Velünk a Város-frakció tartott
sajtótájékoztatót.
Cikk a 2. oldalon

Európai űrprogram
Az egyik legnagyobb európai űrprogramban vesz részt
a miskolci Admatis Kft.,
ahol bemutatták, mivel is
foglalkoznak.
Miskolcon van olyan cég,
ami képes űrkutatással foglalkozni. Ez jól mutatja az általunk elképzelt gazdaságfejlesztési irányt: idehozni vagy
meghonosítani olyan világszínvonalú termékek előállí-

tását nagy hozzáadott szellemi értékkel, amelyek kitörést
jelenthetnek a városnak –
mondta Veres Pál polgármester, amikor látogatást tett
a Admatis Kft.-nél. A miskolci cég az Európai Űrügynökség (ESA) legnagyobb
missziójában vett részt, miután felkérésre egy év alatt
gyártottak alkatrészeket a
JUICE műholdhoz.
Cikk a 3. oldalon
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ÉPÍTŐJELLEGŰ ÉSZREVÉTELEKET KÉRT
AZ MVK AZ UTASOKTÓL

A tervezett változásokkal kapcsolatban eddig öt fórumon
folyt egyeztetés.

Nem csupán a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. honlapján
találkozhattak a városlakók a

Az Avason sok érdeklődő jött el. Fotók: Mocsári László és Végh
Csaba

A belvárosi fórumon is több kérdést kaptak a szakemberek

tömegközlekedés tervezett változásaival. A társadalmi egyeztetés úgymond házhoz ment:
számos fórumot rendeztek, ahol
a városrészek polgárai megismerhették az átalakulás részleteit, feltehették ezzel kapcsolatos
kérdéseiket.
A vállalat koncepciója: a Közlekedési Munkacsoporttal közösen olyan vonalhálózati és
menetrendi tervek kidolgozása,
amelyek már rövid távon javítják a szolgáltatás színvonalát.
Ezeknek egy része már szeptember 1-jétől megvalósul. Ilyen
például a 101B-s autóbuszjáratok útvonalának és menetrendjének módosítása. Ennek célja
Berekalja városrész ellátásának
javítása. Ebbe a csoportba sorolható az 1A-s villamos bevezetése is, ami a Tiszai pályaudvar és a Diősgyőri Gimnázium
között közlekedik majd. Ezzel
egyetemben a városban működő villamos viszonylatok menetrendje is módosul: az MVK
megvizsgálta, milyen időközönként érdemes közlekedniük a villamosoknak, és melyek
azok a napok és időszakok, amikor sűrűbben kellene járatokat
indítani, mint most.
Szintén szeptember 1-jétől változtatnak az 1-es autóbusz-vonalcsalád közlekedésén, javítják
az Egyetemváros autóbusz-közlekedését, kiváltképpen az esti,

AUGUSZTUS 20-ÁN DÍJMENTES
LESZ A PARKOLÁS

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
felszíni fizető várakozási területeken és a Régiposta utcai parkolóházban 2020. augusztus 20-án díjmentes lesz a parkolás.
Az Európa téri, a Patak utcai, illetve a Hősök terei mélygarázsban azonban az általános rend szerint kell a parkolásért
fizetni.
2020. augusztus 21-én, pénteken viszont a szombati napra vonatkozó parkolási rend
lesz érvényben, azaz a díjfizetési kötelezettség 8:00-tól 13:00
óráig tart az alábbi területeken: Búza tér, Görögkatolikus
templom, északi és keleti oldali
parkoló, Zsolcai kapu páratlan
oldal, az Ady Endre utca kereszteződéstől a Hatvanötösök
útja kereszteződésig, Szendrei utca, Zsolcai kapu 1. előtti parkoló – a Szendrei utca és
Zsolcai kapu között található
összekötő utca, Búza téri piac
nagy parkoló, Szeles utca, Huszár utca – Lehel utca közötti

szakasza, Hatvanötösök utca
Zsolcai kapu – a Szeles utca közötti leállósáv, Bethlen G. utca
Szeles utca – Szendrei utca közötti szakasza.
A kiemelt közlekedési és idegenforgalmi területeken – a
Tiszai pályaudvar környéke,
Miskolctapolca, Lillafüred, Diósgyőri vár környéke – augusztus 21-én 8:00-tól 18:00 óráig
díjfizetési kötelezettség áll fenn.
Munkanap-áthelyezés miatt 2020. augusztus 29-én,
szombaton a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő felszíni fizető
várakozási területeken mun-

kanap szerint 8:00-tól 18:00
óráig áll fenn díjfizetési kötelezettség.
Változik a parkolási
ügyfélszolgálat
nyitvatartása
A Miskolci 
Városgazda
Nonprofit Kft. Parkolási Ügyfélszolgálati Irodája (Széchenyi I. utca. 20.) augusztus 20-án és 21-én zárva tart,
augusztus 28-án (pénteken)
8:00-tól 12:00 óráig, augusztus 29-én (szombaton) 8:00tól 12:00 óráig tart nyitva.

Ünnepi beszédet mond: Varga Andrea Klára Miskolc város
alpolgármestere.
Amennyiben pártok és civilszervezetek koszorút, virágot szeretnének elhelyezni az
emlékhelyen, 2020. augusztus
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18-án 12 óráig jelezzék a következő címen: Miskolci Kulturális Központ Ifjúsági Ház,
3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.
Tel.: 46/412-508, 20/7799-151.
E-mail: madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu

Görömbölyön is ismertették a cég terveit

Diósgyőrben számos észrevételt tettek az ott élők

zett fórumon állt a városlakók
rendelkezésére. Volt, ahol kevesebben jelentek meg, de akadt
olyan esemény, amelyen több
mint hatvan ember vett részt.
A témában tartanak még egy

fórumot augusztus 19-én 17.30tól a Miskolci Tompa Mihály
Fiókkönyvtárban (Gyöngyösi
utca 1.) Hegedűs Andrea, Cseléné Figula Edina és Badány Lajos
résztvételével.

Gyakoribb rendőri ellenőrzést
kérnek Lyukóvölgybe
A Velünk a Város-frakció a
droghelyzetről tartott sajtótájékoztatót pénteken.

Megemlékezés Felsőhámorban
Miskolc város önkormányzata Szent István király ünnepe tiszteletére megemlékezést
és koszorúzást tart 2020. augusztus 20-án 14 órakor Felsőhámorban a Szent István-szobornál.

éjszakai és kora reggeli járatszámok növelésére fókuszálva.
Bizonyos elemek bevezetésére
azonban csak folyamatos társadalmi egyeztetés mentén kerülhet sor. Ezek tekintetében a cég
kikéri az érintett városrészek
lakóinak véleményét, valamint
vizsgálja a lehetséges útvonalakat a gyakorlatban is működő
megoldásokat keresve. A fórumokra olyanokat vártak elsősorban, akik maguk is használják a
tömegközlekedési eszközöket.
Az MVK szakvezetői – Juhász János villamosközlekedési
és Lukács Zsolt autóbusz-közlekedési főigazgatók ismertették a
fórumok résztvevőivel a leendő
változásokat és tervezett fejlesztéseket. A szakemberek mellett az eseményeken megjelent
önkormányzati képviselők is
igyekeztek megválaszolni a feltett kérdéseket, valamint közösen gondolkodni a lakossággal.
Bartha György és Bazin Levente a DVTK Medical Centerben
tartott fórumon, Erdei Sándor
Zsolt és Szopkó Tibor a Miskolci Szimfonikus Zenekar székházában, Varga Andrea alpolgármester és Bartha György az
Ady Művelődési Házban, Borkuti László a Görömbölyi Művelődési Házban tartott eseményen, Fodor Zoltán, Szarka
Dénes és Szilágyi Szabolcs pedig
az Avasi Gimnáziumba szerve-

Amennyiben lehetséges, fokozzák a rendőri jelenlétet a
„számozott utcákon”, az Újgyőri főtéren és környékén, illetve Lyukóvölgy területén.
Amennyiben szükséges, az
Önkormányzati Rendészetet
és a Polgárőrséget is vonjuk be,
ha szüksége van a segítségemre,
keressen bizalommal – fogalmazott a Miskolci Rendőrkapitányság vezetőjének írott szerdai levelében Szilágyi Szabolcs,
a város rendészeti bizottságának elnöke. Az önkormányzati képviselő a város felelős politikusaival együtt szomorúan
vette tudomásul, hogy Lyukóvölgyben a közelmúltban többen is drog áldozatai lettek,
köztük egy 23 éves fiatalember.
Szilágyi Szabolcs a Velünk a
Város-frakció pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy aggódva figyelte a híreket, amelyek szerint májusban a magyar
piacon új dizájnerdrog jelent
meg, a „4FMDB Bika”, amit
nagyjából egy fröccs áráért lehet megvenni. Az Országos

Rendőrfőkapitányság
keddi
tájékoztatójából kiderült, eddig tizenegy ember életét követelte az új, olcsó drog. Ebből
öten Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében haltak meg, de Budapesten, Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád és Tolna
megyében is szedett már áldozatokat a „bika”. Az ORFK nagy
erőkkel megkezdte a dílerek
felkutatását, Borsodban több
embert letartóztattak, a miskolci „számozott utcák” azonban
még így is fertőzöttnek számítanak.
A képviselő megkérdezte
a Miskolci Rendőrkapitányság vezetőjétől, milyen intézkedéseket tettek eddig a
kábítószerterjesztés visszaszorítása érdekében. Van-e az önkormányzatnak teendője, vagy
szükséges-e bármilyen segítség
a probléma kezelésére?
Emlékeztetett: a korábbi
években többször szerepelt a
rendőrségi beszámolóban a
városban egyre romló droghelyzet. A Kriza-Alakszai korszakban azonban szőnyeg alá
söpörték az ügyet. Úgy gondolták, nyereségvágyból elkövetett
telepfelszámolással kezelhetik a

helyzetet. De ez már rövid távon sem jelentett megoldást,
mára pedig jól látszik, ez hos�szú távon egyenesen tragédiákhoz vezethet.
Az új városvezetés kilenc hónapja igyekszik a fideszes elődök bűneit felszámolni. „Tudjuk, hogy a drogok terjedése
nem csupán rendészeti kérdés
– mondta a képviselő –, hanem szociális, közegészségügyi
és oktatási probléma is egyben.
Ezért élesztettük újra egyebek
mellett a kábítószeresek ügyével foglalkozó kerekasztalt, de
kilencévnyi káros kormányzás
nyomait ennyi idő alatt nem lehet eltüntetni. Mi mindent meg
fogunk tenni annak érdekében,
hogy az itt élők ne akarjanak
kábítószerhez nyúlni.”
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A KORONAVÍRUS „ÁTÍRTA” A KÖLTSÉGVETÉST
A koronavírus következtében kialakult veszélyhelyzet nem csak mindennapjainkra, de az önkormányzati szervezetek gazdálkodására is jelentős kihatással volt. A hivatalok, cégek bevételei elmaradtak a tervezettől, ráadásul az önkormányzat „kasszáját” továbbterhelték a védekezéssel összefüggő állami, központi intézkedések – többi közt a gépjárműadó elvonása. Emiatt szükségessé vált
a februárban elfogadott költségvetés átdolgozása. Az erről szóló egyeztető tárgyalásra valamennyi
frakciót, így a Velünk a Város és a Fidesz-KDNP képviselőit is meghívta a városvezetés.
Az már a járvány kitörését követően elrendelt intézkedések
idején is prognosztizálható volt,
hogy az önkormányzat legfontosabb bevételei, így az iparűzési
és az idegenforgalmi adó bevételei is elmaradnak majd idén a
tervezettől. A gépjárműadó teljes elvonása pedig végképp megpecsételte a februárban elfogadott költségvetés sorsát, hiszen
ezen intézkedések több száz
millió forintot vettek ki Miskolc
„zsebéből”. De további milliárdos bevételkiesést okozott a turizmus leállása, a Diósgyőri vár
és a fürdők kényszerű zárva tartása, a parkolás ingyenessé tétele, illetve a kijárási korlátozások
ideje alatt a tömegközlekedési
eszközök utasforgalmának 8090 százalékos csökkenése.
A koronavírus-járvány okozta
gazdasági nehézségek csökkentése érdekében az önkormányzat valamennyi irányítása alá
tartozó költségvetési szervnél
és gazdasági társaságnál azonnali racionális és költségtakarékos gazdálkodást rendelt el. És
bár ennek szellemében alakította Miskolc Megyei Jogú Vá-

ros Közgyűlése a 2020 februárjában benyújtott költségvetését
is, a kiesett bevételek miatt további korrekcióra szorul a város
költségvetése. A célkitűzés nem
változott: egyrészt meg kell teremteni a kötelező feladatok ellátásához szükséges fedezetet,
másrészt a zavartalan feladatellátás feltételeit is biztosítani kell
úgy, hogy működési hiány ne
keletkezzen.
A módosított költségvetést
augusztus 28-ai közgyűlésén
tárgyalja majd meg a város képviselő-testülete. Ezt megelőzően azonban előzetes egyeztetésre hívta a városvezetés a
közgyűlési frakciókat; így a Velünk a Város és a Fidesz-KDNP
képviselőit is. A 2020-as költségvetés első féléves korrekciójával kapcsolatban az egyeztető ülést Veres Pál, Miskolc MJV
polgármestere augusztus 11-én
hívta össze, amelyet Varga Andrea alpolgármester vezetett. A
tanácskozáson részt vettek az
önkormányzati frakciók vezetői, Miskolc város tanácsnokai,
a Miskolc Holding vezetése, dr.
Ignácz Dávid jegyző és Soós At-

tila, az önkormányzat pénzügyi
bizottságának elnöke is. Az ülésen a résztvevők közösen tekintették át a költségvetésnek az
első félévben szükséges módosításait, a koronavírus-veszély
idején meghozott kormányzati
döntések gazdasági-pénzügyi
hatásait, valamint a vírus elleni védekezés miatt jelentkező
többletkiadásokat.
Már a veszélyhelyzet idején számítások és egyeztetések
kezdődtek valamennyi önkormányzati érdekkörbe tartozó
szervezettel annak felmérése érdekében, hogy milyen bevételkiesések várhatóak, illetve milyen
esetleges megtakarítások keletkeztek az egyes érintetteknél.
Az egyeztetések széles körben, több fordulóban zajlottak
annak érdekében, hogy minél
pontosabb képet kapjanak a
szakemberek a költségvetést befolyásoló tényezőkről. A megtakarításoknál figyelembe vették
a veszélyhelyzet idejére meghatározott adó- és járulékkedvezményeket, és minden érintettel
tételesen áttekintették a megtakarítási lehetőségeket.

Augusztus 28-án kerül a közgyűlés elé a költségvetés módosítása. Fotó: Juhász Ákos

Az egyeztető tárgyalásokat
követően a Fidesz-KDNP-frakció egy közleményben reagált a
megbeszélésen elhangzottakra:
„Miskolc költségvetésének
elsőféléves korrekciójával kapcsolatban a Fidesz-KDNP továbbra is tartja magát korábbi
álláspontjához, miszerint nem
támogatjuk a város ingatlanvagyonának eltékozlását, Miskolc szimbolikus épületeinek
eladását. A soron következő
közgyűlésre éppen ezért privatizációs stopot terjesztünk
elő. A költségvetési korrekció
jelentős tételekkel sújtja a miskolci sportot, kultúrát, a közterület-fenntartást, valamint a

képviselői alapok elvonásával
a városrészi infrastruktúra-fejlesztéseket is. Frakciónk nem
támogatja azokat a javaslatokat sem, amelyek különböző
jogcímeken történő díjemelésekkel akarják megsarcoltatni
a miskolciakat a költségvetési
számok javítása érdekében. A
Fidesz-KDNP miskolci képviselőcsoportja fenntartja álláspontját, ennek értelmében
megszorítások helyett a kormányzati és az uniós források
folyamatos megszerzésére, az
önkormányzati vállalatok kereskedelmi bevételeinek növelésére, ugyanezen vállalatok esetében nyereségtermelő

egyedi projektek beindítására,
továbbá a világpiacon bőséggel
rendelkezésre álló működőtőke-források bevonására lenne
szükség.” – írta a Fidesz-KDNP.
Arra nem tért ki a közlemény,
hogy a kormányzati és uniós
források megszerzéséhez milyen
eszközzel járulnak majd hozzá a
kormánypárt városi képviselői.
A Városháza közleményében azt
írta: az első félévben szükséges
költségvetési módosításokat a
résztvevők áttekintették. A megbeszélés a jelenlévők konstruktív együttműködésével zajlott, a
megvitatott költségvetés-tervezet augusztus 28-án kerül majd
a közgyűlés elé.
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Fejleszteni kell a
miskolci óvodákat
Harminckét óvodát járt
végig Hegedűs Andrea
humánpolitikai tanácsnok
Miskolcon, hogy felmérje,
milyen állapotban vannak
az épületek, és szakmailag
mit kapnak a gyerekek, jól
érzik-e magukat az intézményekben. Végül pedig
meglátogatta a Kassai Úti
Óvodát, ahova nemrég
költöztek vissza a kicsik.
Hegedűs Andreát, a Velünk a Város önkormányzati képviselőjét kérte fel
Miskolc polgármestere arra,
hogy tartsa a kapcsolatot az
óvodákkal.
– Legfontosabb, hogy a
gyerekek jól érezzék magukat az intézményekben. Ehhez egyeztetnünk kellett az
óvodák igényét, és hogy mi
miben tudunk segíteni nekik. Egységesen elmondható, hogy mindenhol a jövő-

beli feladatok közé tartozik
az udvarokon lévő játékok
felújítása, kicserélése. Ezt tapasztaltam januártól, amióta
bejártam az intézményeket
– mondta a politikus.
Az 1967-ben épült Belvárosi Óvoda Kassai Úti Tagóvodájának vezetője, Pongó
Anna elmondta, 53 év óta
most történt először teljes
körű felújítást. – Október
végén költöztünk át a Zsolcai kapuban található óvodába száz gyermekkel. Június elsején vehettük birtokba
újra az épületet, amikor is a
bejáró gyerekek széles mosolyokkal csodálkoztak rá
a gyönyörű csoportszobákra, mosdókra és folyosókra
– sorolta a tagóvóda-vezető,
aki megmutatta az új homlokzatot, nyílászárókat és
csempéket, a felújított parkettát, valamint beszélt a villanyhálózat fejlesztéséről is.

Az Európai Űrügynökség
(ESA) legnagyobb missziójában vett részt a miskolci
Admatis Kft. Felkérésre egy
év alatt gyártottak alkatrészeket a Juice műholdhoz,
ami 2022-ben indul majd
útjára a Jupiterhez. Ezt mutatták be Veres Pál polgármesternek, Csöbör Katalin
országgyűlési képviselőnek
és a sajtón keresztül a miskolciaknak.

Miskolcon van olyan cég,
ami képes űrkutatással foglalkozni – mondta Veres Pál
polgármester. – Ez jól mutatja az általunk elképzelt gazdaságfejlesztési irányt: idehozni
vagy meghonosítani olyan világszínvonalú termékek előállítását nagy hozzáadott szellemi értékkel, amelyek kitörést
jelenthetnek a városnak. Ez a

cég jó példa Miskolc sokoldalúságára és a gazdasági szereplők kiemelkedő szakmai tudására. Büszkék vagyunk az
Admatis Kft.-re, ami másokkal együtt városunk jó hírnevét viszi világszerte. Általuk
Miskolc felkerült az űrkutatással foglalkozó városok tudományos térképre. Azt gondolom, hogy jó szakemberekkel
és kitartással kiváló eredményeket lehet elérni – mondta a
polgármester, aki mind a mai
napig szívesen emlékszik vis�sza gyerekkorának csillagászati szakkörére.
Csöbör Katalin ország
gyűlési képviselő elmondta, a
kormány kiemelt figyelmet és
támogatást biztosít a versenyképességi alapból az űriparnak. – A kormány feltett
szándéka, hogy a koronavírus
okozta gazdasági válságból az

Világszínvonalú munkát végez a miskolci cég. Fotó: Mocsári
László

ország győztesen kerüljön ki.
Bízom abban, hogy a Miskolci Egyetem lesz az űrkutatás
és az azt szolgáló mérnökképzés központja. A jövő iparágának, az űripar hazai megszületésének vagyunk tanúi,
ezzel Miskolcon a következő
években szintet ugrik a fejlődés – fogalmazott a politikus,
aki felemlegette az űrkutatás
legnagyobb magyarjait, például Kármánt, Bayt és Farkas
Bertalant is.
A feladatról Bárczy Tamás,
az Admatis Kft. ügyvezetője
és Koczák Péter projektmenedzser számolt be.
Az ESA 2012-ben döntött a Jupiter és jeges holdjainak kutatására induló JUICE
(JUpiter ICy moons Explorer) űrszonda megvalósításáról. A jelenlegi tervek szerint
a JUICE Dél-Amerikából indul 2022-ben, és 2030-ban érkezik meg a Jupiterhez, ahol
legalább három évig végez
majd méréseket. Az űreszköz
először a Jupiter körüli pályáról vizsgálja a bolygó légkörét, magnetoszféráját, vékony gyűrűit és holdjait. Ezt
követően – illetve az Europa
és a Callisto holdak vizsgálata után – a Naprendszer legnagyobb holdja, a Ganymedes
körüli pályára áll, ahol több
hónapot töltve egyre alacsonyabb pályáról fogja vizsgálni
a jeges óriásholdat. A Ganymedes és az Europa holdak

felszíni jégrétege alatt vízóceánok találhatók, amelyekben
az élet kialakulásának feltételei is adottak lehetnek. A küldetés során először kerülhet
sor ezek vizsgálatára a Jupiter
rendszerében.
A projekt az ESA számára is különleges kihívást jelent technikai szempontból.
Rendkívül erős sugárzási környezetben kell működnie az
összes műszernek sok éven
keresztül, valamint a termikus
hatások is különösen nagy terhelést jelentenek az összes alkatrészre.
Először valamennyi rész
egy
ség külön-külön kerül
tesztek alá, majd a felületek
kölcsönhatásainak a vizsgálata következik. Ezt követi a
több ezer elem összeépítése,
végül az összeépített szerkezet
együttes vizsgálata.
Az eredeti tervekhez képest
a JUICE PEP-NU egy pótlólagosan tervezett, analizált,
többrétegű fóliából készített
belső-külső ADMATIS „kabátot” kap. Ez volt az ADMATIS egyik feladata. A „kabát”
MLI (Multi Layer Insulation/
többrétegű szigetelés) anyagból készült, magát az anyagot
az ADMATIS tervezte és kivitelezte. Az MLI igazi csúcstechnológia.
Az ADMATIS részvételét a
JUICE programban az ESA és
a Külgazdasági- és Külügyminisztérium támogatta.

4 Portré

Miskolci Napló

Csak így érdemes: sajátjaként kezeli a munkahelyét
Miákits József a MIHŐ
tulajdonában lévő Bioenergy-Miskolc Kft.-nél dolgozik mint biomassza-kazánkezelő, korábban mint
telephelyvezető. Számos fejlesztést javasolt és valósított
meg, hogy a cég költséghatékonyabban működjön, saját
és kollégája munkája pedig
könnyebb legyen. Szerinte
óriási motivációt ad neki a
mindennapokban az, hogy
vezetői megbecsülik őt.
Kazincbarcikán
született
1956-ban. A szakközépiskola elvégzése után az Április 4.
Gépipari Művek Kazincbarcikai Kirendeltségéhez került.
– A Borsodi Hőerőmű fejlesztési, karbantartási munkáin
dolgoztam, építésén vettem
részt. Tíz év után átkerültem
az erőmű állományába, ahol
később már középvezetőként üzemeltetési és karbantartási munkákat végeztem.
Az erőmű bezárását követően kerültem a miskolci biomassza-fűtőműbe, aminek az
építési munkálataiban is részt
vettem, és ahol telephelyvezető lettem – mondta.
A Bioenergy-Miskolc Kft.
fűtőműve hőenergiát állít elő
biomasszából a Dorottya utca
és a Kilián-lakótelep mintegy
ezerkétszáz lakásának a fűtéséhez. – Ebben a körzetben minden lakás egyedi melegvíz-ellátással rendelkezik, így csak a

fűtési szezonban szolgáljuk ki
a lakosságot. Nyáron a karbantartási munkákra fókuszálunk
– mondta Miákits József, aki a
technológia kivitelezésében is
részt vett, valamint közreműködött a kazán és a csigarendszerek telepítésében, amiket
ő fejlesztett tovább. – Az üzemelés során előjöttek olyan
műszaki problémák, amiket
megpróbáltunk kiküszöbölni. Ilyen volt például, hogy az
egyik hamucsigát kiiktattuk
a rendszerből, hogy kevesebb
fogyasztás és kopó alkatrész
legyen benne. Áthelyeztük a
porleválasztó egységet, ami
korábban a nagy szívóventilátor után volt behelyezve. Ez a
változtatás azért volt célravezető, mert így már nem ment
át az égés során keletkezett por
a ventilátoron, aminek vasból
készült lapátjai amiatt gyakran
megkoptak. Egy ventilátorcsere sokkal többe került volna, mint ez a beruházás, ami
előre kiszámíthatóan is pár év
alatt megtérült – magyarázta a
szakember.
Elmondása alapján a porleválasztó végtermékét eleinte
egy kis tartályba gyűjtötték. –
Ezt a liszttől is finomabb port
kellett manuálisan zsákba lapátolni. Egy átalakítással emberi beavatkozás nélkül, teljesen zárt rendszerben történik
meg az égés során keletkező melléktermékek kezelése
– mondta Miákits József, aki

ezekkel a technológiai fejlesztésekkel könnyebbé tette saját
és kollégája munkáját, mindamellett, hogy a cégnek is költséget takarított meg.
Nem fogyott ki az ötletekből az évek alatt. – A boltíves
kazántestre folyamatosan lerakódott és ráégett a salakanyag.
Ezt a több köbméternyi anyagot csak óriási fizikai munkával tudtuk leszedni, miután leállítottuk a kazánt. A gyakori
üzemszünetek elkerülése érdekében jött az ötlet, kitaláltam,
hogy egy kis részen bontsuk
meg a boltívet, ahonnan ezáltal majd lepereg a pernye a
gravitáció hatására. A fejlesztés lehetővé tette a kazán rövidebb leállását, hiszen több nap
helyett pár óra alatt ki tudtuk
szedni a már nem éghető anyagokat – mondta a szakember,
aki munka mellett több technikumot is elvégzett: műszaki
ellenőrit és minőségtanúsításit is.
A telepnek van egy emlékkönyve, amiben az üzembe
látogató vendégek, szakemberek bejegyzéseiből kiolvasható, hogy Miákits József él-hal
a munkájáért és a helyért, ahol
dolgozik. – Osztom a véleményüket, mert tényleg szívem
csücske, amiben a mindennapjaimat töltöm, és amivel foglalkozom. Testem-lelkem adom
érte, és jó érzéssel tölt el, amikor elvégzünk egy-egy munkafolyamatot, vagy amikor egy

Szent István-kultusz Mária
Teréziától napjainkig
Augusztus 20-án, az államalapító királyunkra emlékezünk. Ez a hagyomány
elsősorban politikai és egyházi jellegű, összefügg első
szent királyunk tiszteletével. Bodnár Mónika néprajzkutatót, muzeológust,
a Herman Ottó Múzeum
Néprajzi Gyűjteményének
vezetőjét kérdeztük.
A Szent István-kultuszt Mária Terézia felerősítette az által,
hogy az eltűnt, majd kalandos úton előkerült Szent Jobb
megtalálásának emlékére augusztus 20-át az egykori államalapító napjává és hivatalos
ünneppé tette. Az ereklyének
1818-ban rendeztek először
ünnepi körmenetet. A Szent
István-kultusz még inkább felerősödött 1938-ban, amikor
a Szent Jobbot különvonattal

körbehordták az országban, és
minden állomáson díszes ünnepséggel tisztelegtek előtte.
A szocialista magyar állam
1949-ben e napon léptette hatályba alkotmányát. Az alkotmány ünnepét összekapcsolta
az új kenyér ünnepével.
A néphagyományban is
főként István királyra emlékeznek ezen a napon, Szent
István kultuszát leginkább a
katolikus egyház élteti.
Helyenként a népi emlékekben is találkozunk az új kenyér
ünnepével: például a Gömör
megyei református Szuhafőn a
legszegényebb családnak nagy
kenyeret sütöttek, melyhez a
lisztet házról házra járva gyűjtötték össze. Másutt előfordul,
hogy a megtermelt javak (gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék) megszentelésére kerül
sor e napon. Egyes vidékeken

Az ország idei két tortája. Fotó: MTI

az ősz kezdeteként tekintenek
erre a napra, illetve erre az időszakra, amikor elrepülnek a
gólyák, hűvösebbre fordul az
időjárás.
Augusztus 20-hoz kapcsolódó hagyomány hazánkban
az ország tortájának megválasztása. Füredi Krisztián, a
tápiószecsői Hisztéria Cukrászda cukrászmestere Curiositas tortáját választották
Magyarország idei tortájának,
amelynek mandulás tésztájára tejcsokoládés-mogyorós
ropogós, birsalma zselé, mandulamousse és étcsokoládés
áthúzó került. Az Országház
Vadásztermében az augusztus 20-ai nemzeti ünnep előtti sajtótájékoztatón mutatták
be a díjnyertes édességet. Itt
derült ki, hogy Magyarország cukormentes tortája pedig a pilisszentiváni JÓkenyér
Cukrászat Szentivánéji Álom
tortája lett. A Dienes Andrea
cukrászmester
vezetésével
készült torta nem tartalmaz
hozzáadott cukrot, ízvilágát a fahéjas meggylekvár és
a könnyű meggyes habkrém
adja, melyet a tejszínes-zabpelyhes angolkrém tesz teljessé. A tortát cukormentes fehér
csokoládé fedi, melyet koszorúszerűen borít a liofilizált
meggy.

Miákits József szívesen beszél a munkájáról a gyerekeknek. Fotó: Mocsári László
jó évet zárunk. Szeretjük megállapítani, hogy kevés üzemzavarral telt el a fűtési szezon,
végül urai voltunk minden
helyzetnek. Mindez motivál,
lelkesít engem, ezt az érzést pedig átadom a kollégámnak is,
akivel ketten visszük az egész
telepet. Nagyon fontos, hogy
egy olyan munkahelyi légkört,
munkakapcsolatot alakítsunk
ki, ahol mindketten jól érezzük magunkat. Ezt már akkor
is szem előtt tartottam, amikor
korábban középvezető voltam.
Ugyanezt kapom most a vezetőimtől: törődést és bizalmat,
hogy ugyanolyan lendülettel

tudjak dolgozni, mint ahogyan
azt jelenleg teszem. Mert nem
elég szeretni a munkát, és hivatásnak tekinteni, óriási motiváló erő a másoktól kapott
megbecsülés, hiszen az ötleteim nyitott fülekre találnak –
mondta Miákits József.
A munkán kívül marad ideje hobbira is. – Kertes házban élek, és nagyon szeretem
művelni a kertemet. Tetszik a
szép zöld gyep, imádom a füvet nyírni, a sövényt igazítani,
végignézni egy megművelt részen, miután befejeztem egyegy munkát. Emellett a kerti
halastavam és a borospincém

is kellemes kikapcsolódás számomra. De valójában a munkahelyemen is ketten tartjuk
rendben azt a hatalmas udvart, két önjáró fűnyíróval
két napig tart a vágás az egész
területen. Mikor készen vagyunk, összecsapjuk a tenyerünket, és megállapítjuk, hogy
milyen jó érzés szép és rendezett környezetben dolgozni – mondta az egygyermekes
családapa, akinek az is fontos, hogy otthoni jelenlétével
is megteremtse a biztonságot
élete párjának és fiának, akire
nagyon büszke.
Répássy Olívia
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Óvatosan terveznek
a szimfonikusok
A Miskolci Szimfonikus
Zenekar évadnyitó társulati ülést tartott, ahol a
legfőbb téma az volt, hogy
a COVID-19 okozta különleges helyzet mennyire
fogja befolyásolni a munkát és a fellépéseket.
– Most úgy tűnik, az új
évad a koronavírus-járván�nyal való együttélésről szól
majd: meg kell találnunk a
módját, hogy a zenekar a
megváltozott körülmények
mellett is tudjon működni,
létezni – tájékoztatta munkatársait az előttük álló kihívásokról Szászné Pónuzs Krisztina, a Miskolci Szimfonikus
Zenekar Nonprofit Kft. ügy-

vezetője, aki elmondta azt
is, hogy a hazai szimfonikus
zenekarok eltérő módon reagálnak a helyzetre. Vannak,
akik bizakodnak, és akadnak,
akik kivárnak. Miskolcon az
arany középutat választották.
– Nem csak a saját lehetőségeinkhez vagy a szólistákhoz, de ezekhez a helyszínekhez is alkalmazkodni
kellett. Azonban nagyon optimisták vagyunk. Bízunk
benne, hogy a műsorfüzetben szereplő programok
mind megvalósulnak.
Az évad első hangversenye augusztus 14-én, pénteken lesz Boldogkőváralján,
ahová filmzenei válogatással
készül az együttes.

Antal Mátyás és Szászné Pónuzs Krisztina ismertette a
terveket. Fotó: Mocsári László

Nem készültek „B” tervvel
az új idényre
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Kedélyes beszélgetés, vállveregetések, mosolygó arcok:
így üdvözölték kollégáikat
a Miskolci Nemzeti Színház
(MNSZ) társulatának tagjai.
A jó hangulat annak ellenére
is megmaradt, hogy a vírusveszély rányomta a bélyegét
az előző idényre.
Az üléssel hivatalosan is
megkezdődött a 2020-2021-es
évad: új és elmaradt bemutatókkal várja a teátrum színházszerető közönségét. Az előadások között a zenés, a klasszikus
és a kortárs darabok kedvelői
idén is megtalálják a kedvükre valót.
– Amellett, hogy felújítjuk
az előző évad előadásait, az új
évad próbái is elkezdődnek,
esténként pedig már előadásokkal várjuk a közönséget
– fogalmazott Béres Attila, az
MNSZ igazgatója.
Rengeteg munka
Béres Attila arra kérte a társulat tagjait, hogy koncentráljanak a közösségi munkára.
Azt is elmondta, hogy nincsen „B” terv arra az esetre,
ha a vírushelyzet fokozódna.
Szeretnének minden előadást
megtartani, az esetleges prob-

Jó hangulatú évadnyitót tartottak a színházban. Fotó: Mocsári László
lémákat akkor orvosolják, ha
szükség lesz ilyen lépésekre.
Borkuti László, Miskolc kulturális tanácsnoka is kidomborította az MNSZ eddig elért
érdemeit, és kitért az utóbbi évad remek előadásaira is.
Mindemellett arról biztosította
a színház vezetését és a társulatot, hogy partnerként tekinthetnek a városra a jövőben.
Béres Attila beszélt az augusztus legfontosabb feladatairól, előadásairól is.
– Iszonyatosan sok és nehéz munka vár ránk a következő egy hónapban. Az itthoni előadások mellett augusztus

17-én elvisszük a Feketeszárú
cseresznyét Tokajba, a Paulay Ede Színházba, augusztus
21-én a Betörő az albérlőmet
játsszuk Nyíregyházán a VIDOR Fesztiválon, augusztus
26-án A velencei kalmárt a Városmajori Színházi Szemlén,
szeptember 13-án a Miskolci
Balett vendégszerepel a XIV.
Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón, szeptember 30-án A legkisebb boszorkányt adjuk elő a
Kaposvári ASSITEJ Gyermek–
és Ifjúsági Színházi Biennálén.
Mindemellett sajnos több vendégfellépésünk is elmarad a
járványhelyzet miatt.

Új tagok, nagy bejelentés
A Miskolci Balett két új taggal is bővült: Mátyás Flórát és
Giovanni Buttacavolit hos�szú tapssal köszöntötte a társulat. Az évadnyitó ülés vége
még egy komoly hírt tartogatott: Szőcs Artur megpályázza
az egri Gárdonyi Géza Színház
igazgatói posztját.
– Ettől függetlenül Szőcs Artur továbbra is az MNSZ rendezője és a művészeti tanács
tagja marad, annyi, hogy a nap
– amennyiben megnyeri az állást – nem 24, hanem 36 órából
áll majd az ő számára is – kommentálta a hírt Béres Attila.

Egyhetes romaszínházi fesztivál kezdődik Borsodban
A TeatRom fesztivál közel
hatvan színházi esemén�nyel, koncertekkel és roma
ízekkel várja a közönséget
augusztus 15-23. között
Miskolcon és a környező
kistelepüléseken.
– A finanszírozásunk nagyon
hektikus, az évtizedek során
mégis sikerült olyan bázisokat
kialakítanunk, ahol a fiatalok –
mostanra fiatal felnőttek – színházi előadásokat hoznak létre –
vezette fel lapunknak a fesztivál
programjait Simon Balázs, a
rendezvénysorozatot szervező
Utcaszínházi Alkotóközösség
vezetője. – Ennek eredményeképpen állt össze a műsorterv:
három zenekar és öt színházi
csoport ad majd több mint 30
előadást. Ehhez kapcsolódnak
a profi színházak. A fesztiválon
megjelennek a roma magaskultúra képviselői is.
A fesztivál résztvevői között
szerepel többek között Csányi Sándor színművész, Müller Péter Sziámi AndFriends,
a Romano Drom, a Vojasa és
Parno Graszt formációi, a Romano Glaszo, a Tudás Hatalom
Csoport, a Független Színház
Magyarország, a Somnakaj musical, a Bélaműhely, a Ládafia
Bábszínház, a Láthatáron Csoport, Nizsai Dániel bábművész
és a Magyar Zsonglőr Egyesület
artistái.
Külföldről olyan neves utcaszínházi együttesek érkeznek, mint a németországi

Clowns Without Border és a
szlovén Kud Ljud happeningcsoport.
Fesztivál vidéki
színterekkel
Kilenc nap alatt tucatnyi
helyszínen szerveznek színházi és zenés produkciókat,
profi színházi előadásokat,
koncerteket, alternatív utcai
és cirkuszi megmozdulásokat és workshopokat. A fesztivál egyik központi helyszíne a miskolci Factory Aréna
lesz. Emellett hat csereháti
kistelepülés és egy város – Rásonysápberencs, Alsóvadász,
Kázsmárk, Méra, Felsővadász,
Selyeb és Szikszó – ad otthont
a vándorfesztiválnak.
Simon Balázs szilárd meg�győződése, hogy a kultúra a legfontosabb, talán egyetlen eszköze a romák felzárkóztatásának.
– Véleményem szerint fontosabb, mint az anyagi segély. Úgy
gondolom, hogy nagyon nehéz,
szinte állati sorban tartott emberek számára hiába indítunk
programokat. A romaság nagy
része ezekkel azért nem tud élni,
mert dolgozik bennük a bizalmatlanság a saját identitásukkal,
kultúrájukkal szemben. Ez egyfajta önbizalomhiány. Képesnek
kell lenni kijelenteni, hogy igen,
én cigány vagyok, ez a múltam,
ebből és ebből a környezetből
jövök, ilyen nyelven szólok, ide
jöttem, és elvégzem a munkámat. Ha valakinek ez a fajta önazonosság nem áll a rendelkezé-

Szegedi Dezső irányítja a fiatalok próbáját. Fotó: Mocsári László
sére, akkor nagyon hamar kiesik
ezekből a lehetőségekből. Ezek
az emberek csak akkor tudják
átlépni az árnyékukat, hogyha
erős identitásra tesznek szert,
és értékként tekintenek önmagukra. Ehhez pedig a kultúra az
egyetlen eszköz.
Tudományos szemmel
A fesztivál nyitónapján, augusztus 15-én egész napos konferenciát rendeznek a miskolci
városházán, amelynek előadói
között neves roma értelmiségiek, kulturális-kormányzati
döntéshozók, oktatási szakemberek, önkormányzati szereplők és roma önszerveződési
aktivisták szerepelnek. Az esemény célja, hogy – öt nagy témakörben – a romaság kultu-

rális és szellemi szükségleteit,
lehetőségeit összegző állásfoglalásokat dolgozzon ki.
– A konferencia során szeretnénk a roma kultúrára fókuszálni, félretéve a romaságot
övező mindenféle feszültséget
– részletezi a szintén szabadon
látogatható értekezlet témáit Simon Balázs, aki szerint öt
szegmenst járnak majd körbe
a szakemberek segítségével.
– Az első szekció témája, hogy
az alsó- és középfokú oktatásban
milyen innovációs lehetőségek
állnak rendelkezésre azok számára, akik a mélyszegénységben élőket szeretnék tanítani. A
második szekció a művészetekre, a művésszé válás folyamatára fókuszál. Ennek az egyik iránya a művészet, mint pedagógiai

fejlesztőeszköz, a másik pedig a
kérdés: hogyan válhat valaki romaként művésszé, milyen felvevőpiac van erre jelenleg? A harmadik szekció a roma kulturális,
művészeti és oktatási intézmények kérdésével, a negyedik pedig az antropológiai értelemben
vett roma kultúra kutatásával,
annak lehetőségeivel foglalkozik, de szó lesz a roma önszerveződésekről is.
Színpadra vitt kérdések
és válaszok
Az ingyenes művészeti fesztivál elsősorban színházi előadásokra épül, de olyan hagyományos fesztiválelemek is
helyet kapnak benne, mint a
spontán örömzenélés, mesterségbemutatók, közös főzés, is-

kolamarketingnek és fórumszínházi események 
Szegedi
Dezső, a Miskolci Nemzeti
Színház Jászai Mari-díjas színművésze vezetésével.
– Az egyik előadás során Makszim Gorkij Makar
Csudráját mutatjuk be – beszélt
a különleges műsorról Szegedi
Dezső, aki nem csak a rendezői feladatokat látja el, de saját
maga írta át az eredeti darabot
is. – Egy színpadi adaptációt készítünk, ami több aspektusát is
bemutatja a 19. századi cigányság életének. Többek között
megjelenik a roma törvénykezés, a Kris (Krisz) intézménye
is. Ez a rész nem szerepelt az
eredeti Gorkij műben, én írtam hozzá: szerettem volna bemutatni, hogy a cigányság nem
csak úgy élt bele a vakvilágba,
minden törvény nélkül, ennél
azért árnyaltabb volt a helyzet.
A darab bemutatása után
interaktív foglalkozást is tartanak, ahol a nézők és a színészek együtt beszélhetik meg a
látottakat.
Szívesen veszik a
támogatást
A szervezők nevében Simon Balázs arra kéri azokat,
akik szeretnének részt venni a
vidéki programokon, hogy regisztráljanak az esemény weboldalán. A fesztivál programjai ingyenesen látogathatóak,
de szívesen fogadják a különböző mértékű felajánlásokat.
Bájer Máté
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A betegápolást segíti a Vöröskereszt milliós adománya
Csaknem kétmilliós adományt adott át a megyei
kórháznak a Vöröskereszt
megyei szervezete.
A Covid19-járvány esetleges
második hullámára való felkészülésben kívánja segíteni a
Magyar Vöröskereszt – a Nemzeti Humanitárius Koodinációs Tanács tagjaként – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházat. Ezért több
mint 1 700 000 forint értékben
három darab infúziós pumpát

adományoz az intézménynek,
amelyek a jelenleg járványkórházként működő Semmelweis
Tagkórház lélegeztetési részlegébe kerülnek beszerelésre.
A csütörtöki sajtótájékoztatón
Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója és
dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója vett részt.
Elhangzott, az infúziós pumpák
beszerzése előtt a humanitárius
szervezet egyeztetett a járványkórházat működtető egészség-

ügyi intézménnyel arról, hogy
mely eszközre, illetve eszközökre van szükség a koronavírussal
fertőzött betegek ellátásában.
A megvásárolt infúziós pumpákat a lélegeztetéskor használt
betegágyak mellé szerelik fel.
Alkalmazásukkal a gyógyszerek olyan precíz adagolása válik
lehetővé, amely a hagyományos
infúziós szerelékekkel nem lehetséges. Általuk az orvosok és az
ápolók a gyógyszerkészítmények
beadásának sebességét és men�nyiségét is szabályozni tudják; így
azok percre, milliliterre pontosan

adagolhatók akár órákon vagy
napokon keresztül is. Az infúziós
pumpával gyorsabb, biztonságosabb és költséghatékonyabb a betegek gondozása és ellátása.
Nagymértékben hozzájárul
a szövődmények kockázatának
csökkentéséhez, hogy a pumpa
érzékelőrendszere riaszt, ha az
infúzió adása során bármilyen
hibát észlel; például ha a véna átereszt, esetleg elzáródott, vagy a
szerelékben légbuborékot érzékel.
A Magyar Vöröskereszt már
a veszélyhelyzet alatt is támogatta az egészségügyi dolgozók

Gyakornokként a sajtóház
harmadik emeletén kezdek, fölöttünk már csak a Magyar Rádió Miskolci Stúdiója van. Az
épület minden zugában szabadon kóborolhatok, a stúdió
a ház egyetlen szintje, ahová
be kell csengetni. Először Ja-

visszahallani meg szinte szörnyűség. Mégis haza- és körbetelefonálok akinek csak tudok,
hallgassátok, adásban leszek.
Még a vágószobában, az üvegfalú akváriumban ülünk, amikor minden elcsendesül, majd
felcsendül az avasi harangto-

tonnak, G. Tóth Ferencnek,
Hajnal Józsefnek, Kertész Péternek, Karcsai Nagy Évának,
Mács Ildikónak, Horváth
Kálmánnak, Tolnai Attilának és Varsányi Zsuzsának
a hangja. Megannyi jellegzetes szín. Bocsássák meg, akik-

Dr. Révész János és Grubert Roland az adomány átadásakor.
Fotó: Végh Csaba

szolgálatot teljesítők részére,
amelyet a Johnson & Johnson
és a Milka ajánlott fel a humanitárius szervezet részére.

munkáját. Akkor több karton
kézkrémet és szájvizet, valamint csokoládécsomagot juttatott el a járványkórházban

Jegyzet
Kora ifjúságomtól különös
vonzódást érzek a rádióhoz.
A rádiókhoz. A nagyszobánk
legmeghittebb sarkában, édesapám éjjeliszekrényén minden este világít a varázsszemes
Orion. Mihelyst vége a tízórási híreknek, átkapcsol a rövidhullámú Szabad Európára.
Számomra a sistergő, zavaró
sípolással vegyülő beszéd már
altató. Disszidens bácsikám itthon még sosem látott tranzisztoros japán zsebrádiókkal halmoz el. Barátaim elkábulnak a
markomból kiszüremlő slágerkoktéltól. Első Trabantomban
igazi luxus a Videoton autórádió, hallgatásáért havi 10 forintot fizetek a postai előfizetésért.

tos - minden szalagról ment.
Nem lehetett élőben bejelentkezni. Később is csak az úgynevezett főnöki álmatag témákban mehettek a fórumok.
Pista álmában is eldúdolja, ha
kell, elfütyüli a miskolci adó
szignálját. Társa, Kavecz At-

Az avasi harangjátékra kezdtek
kab Mari, az ismert riporter
kalauzol végig a zsúfolt, labirintusszerű szerkesztőségen.
Majd életemben először interjút adok a slapajok életének nehézségeiről. A torkomban dobog a szívem, hőemelkedésen
túli a lámpalázam. Hangomat

rony szignálja. Az adáskezdet
szimfóniája. Ha miskolci vagy,
ismerős a dallam.
Sokunknak, bár az életben
soha sem látták, nem találkoztak vele, máig is ismerős
Gyárfás Imrének, Borsodi
Gyulának, Paulovics Ágos-

ről most már megfeledkezem.
Nem szándékosan.
Kaló Pista már a hetvenes
évek végétől a rádió technikusa, műszaki vezetője a zárásig.
Sok belső hivatali titok tudója. Mint mondja, a nyolcvanas
évek derekáig - biztos, ami biz-

tila fülébe is beleégett. Hiszen
minden átkapcsoláskor ezzel
úsztatják be a helyi adást. Ám
máig se derítették ki, hogy ki és
mikor választotta ezt a stúdió
megalapításakor. Jómagam is
arra emlékszem, a harangtorony órajátéka már a máso-

dik világháború előtt elromlott. Majd a helyreállításakor
az elektronikus, hangszórós
erősítős megoldást választják.
Kaló Pista állítja, ez a dallam
egy német templom harangjátékának a koppintása. Ez lehet
a valószínű.
Szomorú, hogy amikor a
stúdió körzetivé alakult, elhagyatták a szívünknek tetsző szignált, a hallgatók próbálták visszasírni, míg végül
a helyi stúdió is elhallgatott.
Egyetlen gombnyomásra.
Itt az ideje, hogy legalább
egy táblával állítsunk emléket
a több mint ötven esztendőt
megélt helyi rádiónak.
Szántó István

Hirdetés

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a hulladékszállítás rendje nem változik
az augusztus 20-ai ünnepnap alkalmával.
A hulladékot változatlanul, a korábbi
megszokott rend szerint szállítjuk el.
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep miatt a
MIHŐ Kft. Ügyfélszolgálatának és pénztárának
nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:

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

Ügyfélszolgálati irodáink
az alábbi napokon zárva tartanak:

2020. augusztus 20-án (csütörtök) munkaszüneti napon
2020. augusztus 21-én (péntek) pihenőnapon zárva tart.

2020. augusztus 20. (csütörtök)
2020. augusztus 21. (péntek)
2020. augusztus 29. (szombat)

2020. augusztus 28-án (péntek) 8.00-12.00-ig
2020. augusztus 29-én (szombat) 8.00-12.00-ig nyitva tart

A Miskolcon található hulladékudvarok
2020. augusztus 20-án és 21-én zárva tartanak.

A többi munkanapon a megszokott rend érvényes.
Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat zárását megelőző
negyedórában már nem lehetséges.

A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért
látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra,
vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Tel.: +36 46 533-120
ugyfel@miho.hu
www.miho.hu

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

274-19/2020

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

440-25/2020

BMH Nonprofit Kft.
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Vasárnap
a körcsarnokban
pattog a labda

A 26. Miskolc Rallye
következik
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A 28. MEAFC Vándorkupa – Szlaboda István-emlékversenyt augusztus 16-án rendezi meg az egyetemiek
asztalitenisz- szakosztálya. A Miskolci Egyetem körcsarnokában 9 órától pattog majd a labda minden bizon�nyal estig, hiszen a nap során lesz a MEAFC III. osztályú
Géczi István-emlékversenye is.

A Miskolc Rallye minden alkalommal izgalmas versenyt hoz. Fotó: Minap archív, Beregi László

A 26. Miskolc Rallye-val folytatódik az Országos Rally Bajnokság
hétvégén. A DVTK Stadionnál lesz a céldobogó, a parkolóban a
szervizpark, a főépületben a versenyiroda és a sajtóközpont.

Az összevont férfipáros-vándorkupa elnyerésére
a MEAFC NB II-es csapatát
erősítő Bodnár József-Szűcs
József párosnak is komoly
esélye van, csakúgy, mint két
egykori kiváló MÉMTE-s
játékosnak, az erre az alkalomra összeálló Molnár Jánosnak és Linzben játszó és
edzőként is dolgozó párjának, Báthori Attilának. Mint
azt Holdi László főszervezőtől, a MEAFC szakosztályvezetőjétől megtudtuk,
a szurkolók közé várják az
Európa-bajnoki ezüstérmes,
vb-negyedik miskolci Borosné Molnár Annát is.

Versenyszámok:
MEAFC Vándorkupa
– Szlaboda Istvánemlékverseny
- Férfi összevont páros
Vándorkupa
- Férfi egyéni
Vándorkupa
- Női egyéni amatőr
(versenyzési engedéllyel
nem rendelkezők)
MEAFC III. osztályú
verseny – Géczi Istvánemlékverseny
- Férfi egyéni
- Férfi páros
- Összevont ifi
(fiúk, lányok)

Egy aprónak tűnő figyelmetlenség sokba került Hadik
Andrásnak és Kertész Krisztiánnak, a DVTK versenyzőinek. A szezonnyitó Steelvent
Salgó Rally hosszú körgyorsaságiján utolértek egy másik
autót, majd elnéztek egy kanyart, és az árokba csúsztak.
Hosszú perceket vesztegeltek,
de végül folytatni tudták. Nem
is akárhogyan. Szakaszokat –
köztük a plusz pontokat érő
power stage-et – nyertek, és
végül az abszolút értékelés kilencedik helyén zárták a szezonnyitót.
– A történtek ellenére megpróbáltunk pozitívan állni a
dolgokhoz – nyilatkozta Hadik
András a DVTK honlapjának.
– Drágán megfizettünk ezért
a figyelmetlenségért, de talán

Szezonnyitó a Mezőkövesd ellen
Megkezdi szereplését a
DVTK labdarúgócsapata az OTP Bank Liga idei
küzdelemsorozatában. A
piros-fehéreknek hazai pályán indul a szezon, ahol a
Mezőkövesdet fogadják.
A Paks elleni edzőmérkőzéssel befejeződött a DVTK
labdarúgócsapatának felkészülése, és ráfordult Feczkó
Tamás vezetőedző együttese
a Mezőkövesd elleni szezonrajtra. Az augusztus 16-án induló 2020-21-es élvonalbeli
pontvadászatot hazai pályán
kezdik meg a diósgyőriek. A
szezon felkészülését egy háromnapos edzőtáborral zárta
le a Feczkó Tamás irányításával készülő Diósgyőr. Ennek a
minitábornak a záróakkordját pedig a Paks ellen 1-1-re
végződő edzőmérkőzés jelentette. A szakember a Miskolc Televíziónak elmondta,
a tervezett munkát elvégezte a csapat, több elemet, taktikai variációt sikerült egyre javuló szinten elsajátítani,
bár még lesz min javítani a
játékosoknak. Feczkó Tamás
kiemelte, főleg azon a terü-

mégsem annyira. Idén ugyanis
abszolútban már nem az első tíz,
hanem a legjobb tizenöt páros
kap pontokat, így tehát jobban
állunk, mint korábban gondoltuk. Emellett a powert is megnyertük, úgyhogy annyira nem
rossz a helyzet. Ehhez persze az
is kellett, hogy a több mint négyperces hátrány ellenére ne engedjük el a történetet. A 43. helyen álltunk, innen kezdtük el a
felzárkózást, végül a legjobb tízben zártunk. Az autó hibátlanul
működött, abszolút versenyképes, amit a későbbi szakaszeredmények is bizonyítottak. Látszik,
hogy ott vagyunk vele a mezőny
elején, bízom benne, hogy ezt
idén sokszor be tudjuk még bizonyítani.
Hadik András számára sokáig a mumus volt a hazai ver-

seny, Miskolcon egyszerűen
nem tudott célba érni. 2018ban viszont nagyszerű teljesítménnyel győzött a borsodi
utakon, a korábbi rossz széria
tehát két évvel ezelőtt megszakadt. Most is optimistán várják a következő futamot, saját
pátriájában a kétszeres magyar
bajnok szeretne ismét bizonyítani.
– Csupán azt sajnálom, hogy
a mályinkai pálya ezúttal rövidebb formában szerepel a menetrendben. Egyébként nagyszerűek a szakaszok, közel
állnak hozzánk – fogalmazott
a miskolci hétvégével kapcsolatban Hadik András. – Meg
kell kezdenünk a felzárkózást,
mert az idei szezon rövidebb,
még egy hibázási lehetőség
már nem fér bele. Valóban voltak olyan évek, amikor itthon
egyszerűen képtelen voltam jól
szerepelni, de ez már a múlt.
Nincs más választásunk, mint-

hogy megnyerjük a Hell 26.
Miskolc Rallye-t. A salgótarjáni árokjárásunkat csupán így
tudjuk ellensúlyozni. Korábban volt már egynapos verseny
a borsodi megyeszékhelyen,
akkor jól működött. Szerintem most is így lesz, változatos, tempós és technikás helyeken versenyezhetünk. Minden
gyorsaságival
kapcsolatban
vannak jó és rossz emlékeim.
Bízom benne, hogy augusztus
közepén a pozitív érzés lesz
bennünk erősebb a DVTK Stadionnál felállított céldobogón.
Hadik András és Kertész
Krisztián idén már a Diósgyőri VTK színeiben versenyez a magyar bajnokságban.
A hétköznapjaikat is ebben
a városrészben élik, tehát abszolút ismert környezetben
nyomhatják a gázpedált. Egy
esetleges siker pedig „hazai pályán” még a szokottnál is édesebb lenne.

Ismét az Euroleague-ben
a női kosarasok
A FIBA tájékoztatása szerint a DVTK női kosárlabdacsapatának selejtező párharcot kell vívnia a
bajnokok ligája főtáblára
kerülésért a török Izmit
Belediyespor ellen.

Ismét nagy csatára van kilátás a megyei rangadón. Fotó:
Beregi László

leten vár előrelépést, ami legutóbb a DVTK erőssége volt,
vagyis az átmenetek kezelése:
„Viszont új játékosok érkeztek, akik minőségileg lendíthetnek a kereten, és tényleg
olyan játékosok, akik tudnak
segíteni nekünk - mondta
a vezetőedző. - De Gheorge
Grozav négy hónapja nem
játszott bajnoki mérkőzést,
Stefan Drazic még ebben az
évben nem játszott bajnoki mérkőzést, Hegedűs János pedig NB 1-es mérkőzést
nem játszott tavaly, ezért még
kell nekik idő, amíg felveszik
a bajnokság ritmusát.”

Mindezek ellenére azonban nem vitás, hogy az említettek erősségei lehetnek a
meglepetésre készülő DVTK
keretének. A rajtig hátralévő
napok pedig már a Mezőkövesd elleni nyitómérkőzésre
való hangolódással telnek.
Feczkó Tamás hozzátette
még, hogy a cél az, hogy hazai környezetben, várhatóan
sok néző előtt, győzelemmel
rajtolhasson a DVTK az új
bajnokságban.
A DVTK augusztus 16-án,
vasárnap 16.55-től fogadja a Mezőkövesd csapatát az
Andrássy utcai arénában.

A tavalyi év után idén is a
sportág legrangosabb európai versenysorozatában indul az Aluinvent DVTK női
kosárlabdacsapata, mivel az
elmúlt három év teljesítménye alapján a Sopron mellett
a miskolci csapatot nevezte
az MKOSZ elnöksége a Euro
league küzdelmeire. A magyar
bajnokság a hivatalos rangsor
szerint a negyedik (!) legerősebb Európában, ezért indulhat két magyar csapat a legmagasabb szinten. A FIBA
földrajzi szempontok alapján
jelölte ki a selejtezők párosítását, így a piros-fehérek a rendkívül erős kerettel rendelkező török Izmit Belediyespor
csapatát kapta ellenfélnek, a
kétmérkőzéses párharc vis�szavágója kerül Miskolcon
megrendezésre. A párharc

Kemény ellenfelet kaptak a kosarasok a nemzetközi kupában.
Fotó: Beregi László

győztese a Eurolegaue főtábláján folytatja, a vesztes az Európa Kupában vigasztalódhat
majd. Az európai egészségügyi helyzet miatt a FIBA
szeptember 1-jén dönt arról,
hogy pontosan milyen módon és mikortól indulhatnak
el az Euroleague és az Európa
Kupa küzdelmei.
- Büszkék vagyunk, hogy
ismét a lehető legmagasabb
szinten képviseli csapatunk
a DVTK-t, Miskolc városát,
és a magyar kosárlabdázást!
Mindemellett sajnos erős
kétségeink vannak azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi

egészségügyi vészhelyzetben
hogyan lehet korrekt módon
és zökkenőmentesen megrendezni a kosárlabda „bajnokok ligáját” – nyilatkozta
Szabó Tamás, a DVTK főtitkára a klub honlapján. - Természetesen úgy fog készülni
a csapat, hogy a főtáblára jutás reményében tudjon pályára lépni, de nem lepődnék
meg, ha a selejtezőre szeptember helyett csak egy jóval
későbbi időpontban kerülne
majd sor. A további fejleményekről folyamatosan tájékoztatni fogjuk szurkolóinkat!
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STRATÉGIAI KULCSTERÜLET
A FELNŐTT- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS

A Miskolci Egyetem Mentorius Tudás- és Képzőközpont
igazgatója, prof. dr. Piskóti István elmondta, hogy a küldetésük a széles potenciális piaci célcsoportok tudásigényeiből
kiinduló, minél komplexebb tudástermék-portfólió kialakítása és piacra vitele. A szolgáltatásai iránti vevői elégedettség pedig a Miskolci Egyetem oktatási-kutatási tevékenysége
sikerességéhez, társadalmi küldetésének teljesítéséhez való
hozzájárulás.

pozíciója erősödik általa, tehát egyénileg, önfinanszírozással is belevágnak – jellemzi
Piskóti István a megrendelői
kört. A tavalyi évben elvégzett munkaerőpiaci felmérés
mentén fejlesztjük a felnőttés továbbképzési kínálatunkat, így a „kapun belül meglévő” kompetenciáinkat a piaci
elvárásoknak megfelelve tudjuk piacra vinni jól bevált, de
frissített, illetve új, sőt újdonságot jelentő képzések formájában. A palettán megtalálhatók a másoddiplomát adó
szakirányú továbbképzések,
köztük országosan egyedülálló szakok, mint a Gépészmérnöki és Informatikai Kar és
a Műszaki Anyagtudományi
Kar additív gyártástechnológai szakmérnöki vagy a Gazdaságtudományi Kar városmarketing szakközgazdász
és a közszolgáltatási elemző
képzése. Széles a rövid szakmai képzések portfóliója,
több mint száz tanfolyamot
kínálunk. A Gazdaságtudo-

mányi Kar oktatóinak közreműködésével idén ősszel
először indítunk kötelező továbbképzéseket adótanácsadóknak, adószakértőknek és
okleveles adószakértőknek,
illetve könyvviteli szolgáltatást végzőknek vállalkozási
és államháztartási szakterületen is. Az Egészségügyi Kar
egészségügyi felnőttképzései hamarosan megjelennek
a palettán, melyeket részben
a Miskolci Szakképzési Centrummal együttműködve valósítunk meg. A sztenderd
tanfolyamok mellett kedveltek a szervezetre szabott tanfolyamok, melyeket akár a
megrendelő telephelyén kihelyezett formában, illetve
online módon is meg tudunk
valósítani. Teljesen új, egyedi

szervezeti igényre, problémára is megoldást kínálunk kollégáinkkal egyéni konzultációk során egyeztetett tartalmú
és formájú tréningekkel – mutatja be a kínálatot az igazgató. A stabil, naprakész tudás, a
sok évtizedes gyakorlat és tapasztalat, a szervezetre szabhatóság mellett piaci előnyt
biztosító érv, hogy a képzésekkel párhuzamosan műszaki, üzleti szolgáltatások és
kutatás-fejlesztési együttműködések is elérhetők a Miskolci Egyetem kínálatában,
hogy e három terület egymást
erősítve szolgálja a piacon jelenlévő, műszaki, jogi, nyelvi, egészségügyi, társadalmi,
üzleti kihívások megoldásait
– fogalmaz Piskóti professzor.
www.mentorius.hu

FEJLESSZE TUDÁSÁT
A MISKOLCI EGYETEM
SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉSEIN!
ÓRIÁSI
bemutatókészlet
HELYBEN!

821-0/2020

Kezdje
az iskolát
új bútorokkal!

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

• Additív gyártástechnológiai szakmérnök,
• Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök,
• Jogász-, orvos-, gyógyszerész-, mérnök-közgazdász,
• Humán menedzsment,
• Klinikai kutatási munkatárs,
• Közszolgáltatási teljesítményelemző,
• Lean vezető,
• Városüzemeltető-szakmérnök,
• Városmarketing-szakközgazdász

ISMERJE MEG A RÖVID
KURZUSAINKAT IS!
Újdonság: adótanácsadók, adószakértők és okleveles
adószakértők, könyvviteli szolgáltatást végzők
kötelező továbbképzése államháztartási és vállalkozási
szakterületen!

Bővebb információ:
www.mentorius.hu

1029-0/2020

A modellváltó Miskolci Egyetem új vezetője, prof.
dr. Horváth Zita megerősítette, hogy az egyetem egyik
kulcsterületén, a felnőtt- és
továbbképzésben a Mentorius
Tudás- és Képzőközpontban
megkezdett stratégiai irányok
szerint folytatják a munkát.
Ma általános elvárás a diploma megléte, de a megszerzett tudást folyamatosan fejleszteni, növelni kell! Ha egy
munkavállaló feladatai vagy
a munkáltatónál alkalmazott technológia megváltozik, akkor ott már nem elég
az oklevél, hanem egy speciális, sztenderdizált tudás
kell. Ugyanakkor megtartó
erő, ha a munkáltató képzi a
munkaerőt, hiszen az új képesítéssel, megszerzett új tudással növelhető a munkavállalói lojalitás, tehát a cégek
sok oldalról motiváltak. A
munkavállaló magánszemély
is megjelenik a felnőttképzés
közvetlen megrendelőjeként,
mert érzi, hogy a tárgyalási
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EDELÉNYI KASTÉLYKONCERT BORKÓSTOLÓVAL

Különleges helyszínen, különleges koncertet rendez a
Miskolci Szimfonikus Zenekar.

A Miskolci Szimfonikus
Zenekar
Kastély-szerenád
programja 2016-ban indult
az edelényi L’Huillier–Coburg-kastélyban. Ezeken az
alkalmakon ünnepekhez, év-

szakokhoz kapcsolódó zenei
összeállítással jelentkeznek,
kihasználva az egyedi történelmi atmoszférát. A program már több éve töretlen
sikerrel zajlik, olykor tárlatvezetéssel, vagy borkóstolóval
vagy egyéb meglepetésekkel
kiegészülve. Augusztus 22-én
a kastély csodás udvarán muzsikálnak, amit egy könnyed

Kastélyszerenád-koncert
2020. augusztus 22. (szombat) 19:00 órától az
edelényi L’Huillier-Coburg kastélyban. Borkóstoló: 18:00 órától a Palmetta Pincészet Jóvoltából. ESŐNAP: augusztus 23. (vasárnap).
Műsor: Haydn: D-dúr (Hornsignal) szimfónia, N.31., Mozart: Esz-dúr kürtverseny, K.417.,

borkóstolóval kötnek össze a
Palmetta Pincészet jóvoltából.
Az edelényi L’Huillier–Coburg-kastély méreteit tekintve
Magyarország hetedik legnagyobb kastélya, a magyarországi kora barokk építészet
kiemelkedő emléke. Az edelényi kastély építészeti jellegét
tekintve a cour d’honneurös
kastélytípusba tartozik, azaz a

Beethoven: Wellington győzelme szimfónia
(Csataszimfónia) Előadja: Miskolci Szimfonikus Zenekar. Kürt: Nagy Miklós. Vezényel: Antal Mátyás.
Jegyek csak a koncertre 1900 forintért, borkóstolóval egybekötve 2600 forintért válthatóak!

Művészeti oktatás szeptembertől
A zenetanulás fejleszti a nyelvi és a logikai készségeket – állapították meg a tudósok. A Premier Alapfokú Művészeti
Iskolában a zene mellett választható a tánc-, a képző- és a
színművészet. Szeptemberi kezdéshez legkésőbb szeptember
14-éig lehet beiratkozni.
Miskolcon több iskolában
is jelen van a Premier AMI.
Az ott tanuló diákoknak saját oktatási intézményükben
tartanak órákat az elhivatott
pedagógusok. – A különböző
tanszakainkon résztvevő tanárok modern, korszerű eszközök segítségével, innovatív módszerekkel oktatnak,
különös figyelmet fordítva
a tehetségek felkutatására és
gondozására – mondta el Takács Attila, az iskola szakmai
igazgatóhelyettese, hozzátéve,
a többieknek a Győri kapui telephelyen tartják meg az órákat. – Az elmúlt időszak digitális oktatása folyamán is a
kihívásoknak megfelelő magas minőségben tudtuk folytatni munkánkat.
Hirdetés

Az iskola 2006-tól működik, a legutóbbi tanévben már
több mint kétezer-kétszáz tanulóval. – Az elmúlt években kiemelten fontos feladatunknak tartjuk az innovációt
és az új oktatási módszerek
megismerését és bemutatását.
Mindemellett a zenei képzésben is új módszereket meghonosítva, merőben újszerű képzési kínálattal rendelkezünk.
Regisztrált tehetségpont vagyunk – mondta.
A gyerekek megtanulhatnak hangszereken játszani:
furulya, trombita, fa- és rézfú-

vósok, zongora, gitár, hegedű,
dob és cselló. A táncművészet
területéről modern-, nép- és
társastáncot választhatnak.
Kipróbálhatják, milyen zenekarban játszani, megélni kiállításmegnyitójukat vagy éppen egész estés fellépésüket. A
művészeten túl figyelmet fordítanak a közösségépítésre is.
– Tanulóink versenyezhetnek,
kirándulhatnak, sportnapon
vehetnek részt, utazhatnak,
mert nálunk új ismereteket,
élményeket és barátokat szerezhetnek – sorolta.
A beiratkozás folyamatos,
de a szeptemberi iskolakezdéshez augusztus 31-éig érdemes kitölteni és beküldeni
a jelentkezési lapot, ami az
intézmény honlapján található.

Jelentkezés: Győri kapu 149. premierami06@gmail.com
További információ: 06 70 363 4941, premiersuli.hu, http://
www.premiersuli.hu/beiratkozas

díszudvart a főépülethez csatlakozó, annak tengelyére merőlegesen álló két épületszárny
veszi közre. A két saroktoronyhoz íves melléképületeket kapcsoltak, ezáltal kettős díszudvart képezve, a főhomlokzat
előtt látványában visszaadva a
barokk kastélyoknál megszokott elrendezést.
A Palmetta Pincészet családi pincészetként indult 2013ban Tibolddarócon. Eleinte
öt fajtából készítették boraikat: zenit, chardonnay, portu
gieser, leányka és olaszrizling.
Később bővült a területük, jelenleg 4 hektár területen gazdálkodnak, szőlőfajtáik kiegészültek a cabernet sauvignon,

kékfrankos, pinot noir és
hárslevelű fajtákkal. A pince
riolittufába vájt, amely kiválóan alkalmas vörös- és fehérboraik érlelésére, melyeket hagyományos úton állítanak elő.
Ezekből a nagyszerű nedűkből

készült válogatást kóstolhatják
meg azok, akik ellátogatnak a
Miskolci Szimfonikus Zenekar Kastélyszerenád-koncertjére. Emellett természetesen
alkoholmentes italok is rendelkezésre állnak majd.

Már keresik a tankönyveket
a Géniusz Könyváruházban
A szülők már most gondolkodnak, mi kell majd a
csemetének szeptemberre. A
Miskolcon és Ózdon is található Géniusz Könyváruház
pedig a régió azon könyváruháza, ahol minden tankönyv
és nyelvkönyv egy helyen
megvásárolható!

Bár e tanévtől minden évfolyamon ingyen kapják meg a
tanulók az államtól a tankönyveket, ennek ellenére a szülők
megveszik azokat, hogy a gyerekek otthon is tanulhassanak.
Kondás Vilmos szerint a gyerekek 4-5%-ának vásárolják
meg a Géniusz Könyváruház
valamely üzletében vagy web
áruházában a tankönyveket. –
Már most óriási az érdeklődés
a tankönyvek iránt. Évek óta
három kiadó könyvei a legnép-

szerűbbek, alsó tagozaton a ma
már az Oktatási Hivatalhoz tartozó Apáczai Kiadó tankönyvei,
míg a felső tagozaton és a középiskolában a szintén odatartozó Nemzeti Tankönyvkiadóéi
és az Újgenerációs tankönyvek.
E tanévtől a NAT 2020 keretében megújulnak az 1., 5. és 9.
osztály tankönyvei, melyeket
üzleteinkben már most megvásárolhatnak – mondta a könyv
áruház tulajdonosa.
– A nyár slágerei a kötelező
olvasmányok is, főleg a klasszikusok: Jókai, Mikszáth, Fekete István. Az Életreszóló olvasmányok klasszikusait 30-50%
kedvezménnyel vásárolhatják
meg nálunk, de keresik még a
Nógrádi Gergely által mai nyelvezetre „átírt” Klassz! sorozatot
is. A nyár jó alkalom az ismétlésre is: rengeteg foglalkoztatót,

gyakorlót kínálunk: matekhoz,
olvasás és írás gyakorlásához,
akár angolhoz is. De kell a lazítás: a fiatalok körében továbbra is népszerű a Szent Johanna
gimi-sorozat, a kisebbek pedig
az Egy Ropi vagy Zizi Naplója sorozatokért nyúzzák a szülőket, akik könnyen el is csábulhatnak, hiszen a Géniusz
Könyváruház minden hónap
2. hetének hétvégéin Géniusz
Napokat tart, amikor 20% kedvezménnyel vásárolható meg
majdnem minden könyv.
A Géniusz Könyváruház két
webáruházat is üzemeltet, egyet
a tankönyvek számára, a másikon pedig a teljes kínálat 45000
címéből otthonról vagy okostelefonról is válogathatnak. Még
külföldről is rendelnek tőlünk!
– zárta a beszélgetést Kondás
Vilmos.

Színház, koncert, humor a Tokaji Fesztiválkatlanban
Az ország egyik legnagyobb szabadtéri színháza, a Tokaj
Fesztiválkatlan augusztusban és szeptemberben várja a kikapcsolódni vágyókat, a kultúra iránt érdeklődőket. Három
játszóhelyen, a Fesztiválkatlan Nagyszínpadán, Teátrumában
és a Paulay Ede Színházban koncertekkel, humoresttel, neves
szakemberek előadásaival, színházi produkciókkal várják a
nézőket.

A Nagyszínpadon augusztus 19-én az István, a király
rockopera koncertváltozatát
láthatják Feke Pál, Dolhai Attila, Novák Péter és még számos
kiváló szólista előadásában.
Rúzsa Magdi – a tavalyi nagy
siker után – idén is ámulatba
ejti tokaji közönségét, augusz-

tus 22-én az ismert slágerek
mellett az Aduász című albumáról is előad dalokat. A nyár
utolsó hétvégéjén egy klasszikus alapmű, A Pál utcai fiúk
története elevenedik meg a
színpadon a Dés László-Geszti Péter szerzőpáros slágereivel,
a Pannon Várszínház előadá-

sában. Hadházi László önálló estjével érkezik, ígéri, hogy
viccekből, poénokból, gegekből
nem lesz hiány, hiszen humorból sosem elég.
Bereczki Zoltán hazánk egyik
legnépszerűbb előadóművésze, aki a legismertebb slágerekből összeállított akusztikus
koncertjével érkezik augusztus 14-én a Teátrumba. Tompos Kátya, Takács Nikolas és a
Jazzical Trio többek között hajdani táncdalfesztiválok sikergyárosait, legendás filmslágerek komponistáit és a hatvanas
évekbeli zenés játékok alko-

tóit idézik meg augusztus 17én. Orvos-Tóth Noémi klinikai
szakpszichológus segít megérteni, hogy vajon mi határozza
meg sorsunkat, prof. dr. Papp
Lajos pedig a mentális egészségtudatosságról tart előadást.
Az Illúzió Mesterei megújult
műsorral térnek vissza Tokajba,
és ígéretükhöz híven augusztus
16-án, a Paulay Ede Színházban
ismét elvarázsolnak mindenkit.
A világon legtöbbet játszott vígjáték augusztus 19-én Tokajban
is látható: a Boeing Boeing – Leszállás Párizsban a bohózatok
bohózata, félreértések sorozata,
természetesen sok nevetéssel.
Görög Ibolya protokoll-szaktanácsadó pedig szeptember 26-án
az együttélésünk harmóniáját
biztosító viselkedési szabályokról tart izgalmas előadást.
A nyár hivatalos zárásaként
mindenkit várnak augusztus
29-én a legnagyobb házibuliba!
A Katlan Classic Partyn Cooky
pörgeti a lemezjátszót, felcsendülnek a legnagyobb slágerek
és egy fergeteges diszkó keretében így együtt búcsúztathatjuk
az idei nyarat.

10 Hirdetés

Miskolci Napló
Apróhirdetés
Gyógytornászt keresünk mozgássérült hölgyhöz Miskolc Avasra. Érd.:
70/248-2613, 46/792-318.

Bérleti jog
megszerzési
alapdíj

Vár u.5.
hrsz: 32840/1

• földszint : 182,36
• f edett terasz: 46,20
Összesen: 228,56

Minőségi
vendéglátás

236 200
Ft/hó + áfa

4 000 000
Ft+áfa

Nagy-Avas
Alsó sor
(Bortanya)
hrsz: 12054

• földszint: 285,06
• fedett terasz: 50,37
• pince: 483,21
• alagsor: 53,00
• emelet: 215,84
Összesen: 1087,48

Minőségi
vendéglátás
és szálláshely
szolgáltatás

410 970
Ft/hó + áfa

Nincs

Az írásos pályázatok benyújtásának és bontásának helyszíne: Miskolc Holding Zrt., Miskolc, Széchenyi u. 107. III. emelet 310. sz. iroda.
Részletes pályázati hirdetmény és ismertető a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodás
http://ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu/palyazatok linken érhető el.
A pályázatok postai feladásának, ill. zárt borítékban történő személyes leadásának határideje: 2020. augusztus 24. (hétfő)
Az ingatlanokról és a pályázati eljárásról bővebb tájékoztatás, a helyszíni megtekintéshez időpont egyeztetése
a 70/398-5002; 30/864-7392, valamint a 70/642-7795 telefonszámokon kérhető.

1050-0/2020

1043-0/2020

A Shinwa Magyarország Precíziós Kft.
Miskolcon (3534 Miskolc, Muhi u. 2/a)
keres azonnali alkalmazással
• Többműszakos
GÉPKEZELŐ munkatársakat

773-0/2020

Minimálisan
pályázható
bérleti díj

Szeretnél önkénteskedni, de még
nem találtad ki, mi az, ami igazán tetszene? Nálunk megtalálhatod, amire
vágysz, ha kisgyerekes családoknak szívesen segítenél. Jelentkezz ezen a számon: 70/521-0913.

773-0/2020

Tevékenységi kör

Kastélyok berendezéséhez vásárlok festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, órákat, bútorokat, katonai tárgyakat, hagyatékokat! Üzlet:
+3620/280-0151, herendi77@gmail.com.

1004-0/2020

Alapterület
(m2)

Bútorkárpitok és szőnyegek tisztítása!
Ülőgarnitúrák, fotelek, ágyak, kanapék,
székek, szőnyegek, padlószőnyegek,
helyszíni tisztítása, gyors száradási idővel, garanciával. Tel: 70/ 320-3483 www.
tisztitomiskolc.hu.

A GYŐRI KAPU 24/B. SZ. ALATTI
IRODAHÁZBAN 20-176 M2-IG
HELYISÉGEK KIADÓK.

1044-0/2020

Telefon: 70/289-6565, 20/926-6576

ELVÁRÁSOK:
– Minimum befejezett alapfokú végzettség
– Gyors tanulási készség és képesség
– Jó látás és térlátás

FIGYELEM! FELMENT
A TÖRTARANY ÁRA!
9500 FT/G-TÓL.
FELVÁSÁRLÁS!

• Egyműszakos, délelőttős
TAKARÍTÓ munkatársakat

Augusztus 24., hétfő,
10-14 óra között.

ELVÁRÁSOK:
– Minimum befejezett alapfokú végzettség
– Teherbírás
– Takarítói munkakörben
szerzett tapasztalat
– Jó együttműködési képesség

Miskolc, Pannónia Hotel,
Kossuth L. u. 2.

1047-0/2020

VILLANYSZERELÉS

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

Fájdalommentes Arteriograph
érdiagnosztika Miskolcon

Családi házak, lakások
elektromos hálózatának
kiépítése, szerelése, felújítása.

1035-0/2020

Cím

Van szabadidőd és tenni szeretnél valamit? Hétvégén vagy délután segítenél
a kisgyermeket nevelő családok számára készülő programok megszervezésében? Várunk önkénteseink közé! Jelentkezz: 30/386-5885.

1013-0/2020

MISKOLCI, BÉRBEADÁSRA KÍNÁLT INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. pályázatot hirdet kiemelt önkormányzati tulajdonú miskolci ingatlanok bérbeadására:

70/670-6583

az Erzsébet Fürdő
Egészségközpontban
szerdánként 8-12 óra között!
Előjegyzés telefonon:

46/400-225, 20/256-4222

Fazon, antik, briliánssal
díszített arany 11 000 Ft/g-tól.
Régi karórák automatát,
felhúzóst. Neves festmények.
Ezüsttárgyak. Herendi,
Zsolnay, borostyán. Arany-,
ezüst pénzérmék, tallérok,
papírpénzek. Háborús
kitüntetések, képeslapok.

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 az elnyerni kívánt
pozíció függvényében a „Gépkezelő”
vagy a „Takarító” megnevezést.

WWW.DUNAGALERIA.HU
DÍJTALAN KISZÁLLÁS:
70/381-6345
1039-0/2020

1031-0/2020

397-11/2020

Ízek-Borok-Piano! Borvacsora
Sándor Zsolttal az Öreg Miskolczban!
Agusztus 22-én, szombaton egy különleges bor
estre invitáljuk mindazokat akik szeretik az olasz ízeket és a stílusos borokat.
Az est folyamán új séfünk, Latorcai Csaba mutatja be ételkreációját,
és vendégborászunk Sándor Zsolt legkülönlegesebb organikus borait
kóstolhatjuk meg! A piano mögött Nagy Nándor!

ASZTALFOGLALÁS: +36 30 337 7159

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

TANSZER-VÁSÁR
2020. 08. 15-től 2020. 08. 21-ig
Füzet A/5, 32 lapos
Grafitceruza, Nebuló
Rajzlap, famentes, A/4, 10 db-os
Füzet A/4, 32 lapos
Nebuló ragasztó, 45 g
Kolynos fogkrém, 75 ml
Spirálfüzet A/4, 70 lapos, 1330 Ft/kg
Palmolive tusfürdő, 250 ml
Tento kéztörlő, 2 tekercs
Gyurma, natúr, KOHI-NOOR, 200 g
Vízfesték, KOHI-NOOR, 12 sz., kicsi
Színes ceruza, KOHI-NOOR, 12 színű
Vízfesték, KOHI-NOOR, 12 sz., nagy
Star WC-papír, 24 tekercs
Ariel mosópor, 1,35–1,5 kg

89 Ft
99 Ft
129 Ft
169 Ft
219 Ft
299 Ft
349 Ft
529 Ft
599 Ft
599 Ft
699 Ft
949 Ft
999 Ft
1099 Ft
1399 Ft

59 Ft
69 Ft
99 Ft
129 Ft
179 Ft
199 Ft
269 Ft
399 Ft
499 Ft
499 Ft
549 Ft
699 Ft
799 Ft
999 Ft
1199 Ft

267-13/2020

272-13/2020

215-8/2020

85-15/2020

2020. augusztus 15. | 33. hét | XVII. évfolyam 32. szám

Program

Miskolci Napló – A város lapja
PROGRAMOK
Augusztus 15. – szombat
13:30-16:00 Középkori betűvetés, Diósgyőri vár
14:30 Vezetett séta a külső
vár területén, Diósgyőri vár
18:00 Ingyenes hegedű- és
gitármuzsika a Tündérkertben
22:00 Nextapes pres. Metha
– fesztivál helyett, Helynekem

Augusztus 19. – szerda
15:00 Szépkorúak Barátság
Klubja, József Attila Könyvtár
17:00 Ingyenes Etka jóga, Ifjúsági és Szabadidő Ház kertje
18:00 TérFilmZene – a Miskolci Szimfonikus Zenekar
nyilvános főpróbája szabadtéren, Pallós utca
19:00 II. Color Festival Miskolc, Rockwell Klub

Augusztus 16. – vasárnap
9:00-13:00 Miskolci termelői nap – „Fogadj örökbe!”,
Erzsébet tér
19:00 Palotakoncert – Anima
vonósnégyes/Anima
Group, Zenepalota

Augusztus 20. – csütörtök
9:00-21:00 Augusztus 20ai ünnepi programok, főleg
Szent István tér
16:00 Avasi pincetúra – Új út
a bükki borokhoz, Kisavas
20:00 A padlás – musical a
Magyarock Dalszínház előadásában, Akropolisz Szabadtéri Színpad

Augusztus 17. – hétfő
18:30 Családi zumba, Ady
Endre Művelődési Ház
20:00 (Magyar) Concerto
bel canto – orgonakoncert,
Avasi református templom
Augusztus 18. – kedd
10:00 Babák és mamák a
könyvtárban, Tompa Mihály
Könyvtár

Augusztus 21. – péntek
13:15 és 15:15 A Debreceni
Történelmi Korok Hagyományőrző Egyesület bemutatója, Diósgyőri vár
19:00 Páncélba zárt álmok
– éjszakai kalandozások a
Diósgyőri várban

A Minorita templom Nagyboldogasszony búcsúját szombaton, augusztus 15-én, a 18 órai
szentmise keretében ünneplik.
Ugyanezen a napon Ócsai Barnabás ferences kistestvér ünnepli pappá szentelése 25. évfordulóját. Az ezüstmisét a vasgyári

MOZIMŰSOR

Páncélba zárt álmok – Titokzatos
éjszaka a Diósgyőri várban
Rettegett harcosok és heves
párviadalok várják a látogatókat augusztus 21-én, a
Diósgyőri vár Titokzatos éjszakáján.
A koraesti programokon egy
olyan korba csöppenünk, amikor még a nyers erő, az elszántság és a lovagi erények alapján
mérettettek meg a férfiak. Alkonyatkor megelevenednek a középkori tárgyak és alakok, és az
éj leple alatt különleges titkokról mesélnek, de az éjszakához
a mulatság és a látványos bemutatók is hozzátartoznak.
A vár emeleti termei ez alkalommal is Nagy Lajos udvarát
idézik fel a látogatók számára. Kiderül, miért is formálhatott jogot a magyar uralkodó a nápolyi trónra, milyen
események nyomán került sor
arra, hogy a magyar seregek a
Lovagkirály vezetésével diadalmasan vonuljanak végig a
korabeli Itálián. Történelmet

formáló emberi sorsok, érzések, egy „páncélba zárt álom”
elevenedik meg a gyertyafényes séta során, a történelmi
alakokat megszemélyesítő várnép segítségével.
A Pavane zászlóforgatói az
este folyamán több alkalommal
is dobpergés mellett lendítik
zászlóikat az ég felé, igazi művészetté avatva ezáltal a zászlóforgatást. Az autentikus középkori dallamokról a Hollóének
Hungarica gondoskodik; vérpezsdítő zenéjük csatába hív.
A Diósgyőri Aranysarkantyús
Lovagrend egy lovaggáavatási ceremóniát mutat be. A lovagteremben emellett korabeli
ruhákat próbálhatnak, és hárfamuzsikát hallhatnak a vendégek. A gyógyfüvek mestere a
mai lovagoknak is hasznos tanácsokkal szolgál majd, és természetes praktikákat is megismerhetnek sebgyógyításra,
„erőnövelésre”, egészségmegőrzésre.

Rettegett harcosok csapnak össze ismét a Diósgyőri várban.
Fotó: Mocsári László

A lovagok az apródlét rejtelmeibe vezetik be az ifjakat: lesz
kardvívás, íjászat, bátorságpróba. Innen már egyenes az út a
lovaggá válás felé. A kislányokat
az udvarhölgyek tanítják meg
hímezni, táncolni. Sőt, Mátyás
király korának női öltözeteit is

megismerhetik az érdeklődők.
Gyermekek és felnőttek is kipróbálhatják a vár játéktárát, középkori figurákat készíthetnek
vagy agyagozhatnak. Megleshetik, hogyan dolgozik a kovács, és
akár egy fáklyás sétát is tehetnek
a gyógynövényes kertben.

vétel, 20:40 Neve is van Budapest 2.
(dokumentumfilm), 21:30 Képújság

kalandjai (esti
mese), 19:35
Így nem játszunk mi (a Körúti Színház magazinműsora), 20:20 Krónika, 21:00 Képújság

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

EGYHÁZI HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó
című műsorában augusztus
15-én, szombaton 10 órakor
a Búza téri görögkatolikus
székesegyházból közvetítenek. Az ünnepi szent liturgiát
bemutatja: Orosz Atanáz megyéspüspök.
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plébánia
templomban 16 órától mutatja be. A vasgyári Szent
István-templom búcsúünnepét
augusztus 20-án, csütörtökön
a 10 órakor kezdődő szentmisén tartják. A megelőző három
napon a 18 órai szentmiséken
lelkigyakorlatos
szentbeszédeket tart Pehm G. Antal testvér. Ugyancsak 20-án lesz a selyemréti Szent István-templom
búcsúja. A 10 órakor kezdődő
szentmisét Gubala Róbert, a
Szent Anna-templom plébánosa
mutatja be. Szombaton és vasárnap a templomban látogatható a
maconkai Szent István-ereklye.

Augusztus 17., hétfő 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 9:20 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 Épí-tech (építészeti magazin), 20:00 Híradó ism., 20:15
Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság
Augusztus 18., kedd 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Sportpercek, 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 Mérkőzés:
DVTK-Mezőkövesd bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:15
Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

Augusztus 19., szerda 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Egészségpercek, 18:40
Egészségére, 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés ism., 19:25 Retro TV
(válogatás a Miskolc Televízió archívumából), 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság
Augusztus 20., csütörtök 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 08:30
Képújság, 16:00 Ünnepi közgyűlés (élő közvetítés a Miskolci Nemzeti Színházból), 19:00 Miskolci Napló (közéleti magazin), 19:30 Miskolc
Dixieland Band jubileumi koncertfel-

Augusztus 21., péntek 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 8:30 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 22., 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

Augusztus 16., vasárnap 07:00 Az
előző esti adás ismétlése, 10:00
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Miskolci Napló ism., 18:20 Játékszünet, 18:25 Promenád (kulturális magazin) ism., 19:00 Én is táncolnék
(ism.), 19:25 Milli és Rémi kalandjai (esti mese), 19:35 Egy nap a világ
(útifilm-sorozat), 20:00 Bóta Cafe –
Vendég: Rónai Egon (portréműsor),
20:50 Neve is van Budapest 2. (dokumentumfilm), 21:40 Képújság

Hirdetés

MOZIMŰSOR – CINEMA CITY:
Augusztus 13., csütörtök-19., szerda, naponta több
időpontban – #KÖVESSBE
| A LÁTHATATLAN EMBER | ÁLLATI JÓ KEKSZEK | ÁLOMÉPÍTŐK
| AVA (csak szombaton)
| BAD BOYS – MINDÖRÖKKÉ | ELŐRE (csak
hétvégén) | EREDET 10.
ÉVFORDULÓ | MADE
IN ITALY | MINT EGY
FŐNÖK | PESTI BALHÉ | PONT AZ A DAL
(csak hétvégén) | SCOOBY
| STATEN ISLAND KIRÁLYA | TÍZ NAP ANYU
NÉLKÜL (csak hétvégén) |
ÚRIEMBEREK

1020-0/2020

A Miskolc Televízió földfelszíni, MinDig TV ingyenes csatornáin bekövetkezett technológia váltás
miatt a háztartásokban található vevőkészülékek újrahangolására lesz szükség
2020. augusztus 15-e után.

901-1/2020

ÚJRAHANGOLÁS

12 Mozaik

Miskolci Napló

Farkas? Kutya? Farkaskutya!

JÓ A JÓKAIN!
Újabb programot tartottak
a Jó a Jókain! rendezvénysorozat keretében, amelyet régóta
szervez a Háromkő Egyesület.
A mostani program két nagy
részből tevődött össze. Az egyik
téma a közbiztonság volt, ennek
keretében bemutatkoztak a különböző rendvédelmi szervek,
tartottak módszertani bemutatókat, amelyek révén bárki megvédheti otthonát, értékeit. Más-

részt megnyílt a Jókai-lakótelep
és környékének helytörténeti
értékeit bemutató kiállítás. A
szabadtéri tárlaton a szervezők
nemcsak a régmúlt örökségét,
hanem a közelmúlt emlékeit is
az érdeklődők elé tárják. Családi fotók, képeslapok, megőrzött
újságcikkek és az ezekhez kapcsolódó történetek idézik fel a
városrész közösségi és egyéni élményeit. Fotó: Juhász Ákos

Nyári olvasmányok
a Géniuszból
4

Az 50-es években Csehszlovákiában kitenyésztett faj, a farkaskutya két gyönyörű példánya Sajókeresztúrban él a „falkavezérrel”,
Ozsváth Tamással. A csehszlovák farkaskutya a német juhászkutya farkassal való keresztezési kísérletei során jött létre. Ez a fajta közelebbi rokonságban áll a farkassal, mint más kutyafajták. Átlagon felüli intelligenciája a bonyolultabb gyakorlatok során is hálás és
jó tanulóvá teszi – amennyiben látja azok értelmét. Széles körű kutyatartói tapasztalatra, türelemre és empátiára van szükség ahhoz,
hogy megfelelő kiképzést és elfoglaltságot nyújtson ennek a temperamentumos kutyának a gazdája. Fotó: Juhász Ákos

Fekete kagyló fehérborban
Aki különleges ízélményre
vágyik, annak érdemes kipróbálnia az alábbi receptet.
Ha a tenger gyümölcseiről
esik szó, a magyarok általában egy kicsit idegenkednek
ezektől. Pedig ezek az ételek
olyan különleges ízélményt
kínálnak, amelyet idehaza
kevesen ismernek. Az ehető
kagylók gazdagok fehérjében,
Hozzávalók:
Fekete kagyló 250 g
Olívaolaj 60 ml
Sándor
Zsolt-Sándorné
2018 (fehérbor) 100 ml
Fokhagyma 2-3 cikk ízlés
szerint
Kakukkfű 1 ág
Bazsalikom 1csokor
Petrezselyemzöld 1 csokor
Só
Frissen őrölt bors

ráadásul a bennük található
többszörösen telítetlen zsírsavak mennyisége versenybe
szállhat a halakéval is, míg
koleszterintartalmuk
igen
csekély. A kagylóban B12 vitamin található, ami serkenti az
idegek és az agy működését,
ezen kívül pedig vasat és más
nehezen hozzáférhető ásványi
anyagokat, mint pl. magnéziumot és káliumot tartalmaz.
Ugyancsak tartalmaz szelént
és mangánt. Más termékek
egyszerűen nem tudnak versenyezni velük a felsorolt tá
panyagok jelenlétében. A B12
vitamin részt vesz az anyagcserében, hiánya gyakran
okoz fáradtságot és depressziót, az erõsödés és az energia
csökkenését. A szelén rendkívül fontos az immunrendszer egészségéhez, beleértve
a pajzsmirigyet, és a mangán

pedig a csontok egészségét
és az energiatermelést segíti.
100 g kagyló biztosítja a C-vitamin napi értékének 13 és a
vasnak 22 százalékát.
Latorcai Csaba, az Öreg
Miskolcz étterem séfje, most

egy ilyen különleges receptet
mutatott be nekünk.
Egy serpenyőben olívaolajat
hevítünk, mikor forró, hirtelen pirítani kezdjük a korábban megmosott fekete kagylókat.
A kagylók a hő hatására kinyílnak, ekkor ráöntjük a fehérbort, és a finomra vágott
fokhagymát is hozzáadjuk.
Valamint dobunk mellé egy
ág kakukkfüvet, sózzuk, borsozzuk és továbbforraljuk.
Megvárjuk még a borból elpárolog a felesleges alkohol,
ezután lekapcsoljuk, és frissen vágott petrezselyemmel és
bazsalikommal fűszerezzük,
majd tálaljuk.
Friss házikenyeret és egy
pohár fehérbort ajánlunk mellé. A mi választásunk a Sándor
Zsolt-Sándorné 2018 fantázia
nevű borra esett.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

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

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

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

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Ne legyen túl szigorú magához, ugyanúgy megérdemli a kikapcsolódást, mint mások.
Pihenjen, töltekezzen fel, ha lehetősége adódik erre a héten!
Önnek kell tudnia, mi az, ami igazán fontos a számára.

Rák (június 22 - július 22) Őszintének kell lennie, ha másoktól is őszinteséget vár. Az érzéseinkről néha nehéz beszélni, de tapasztalhatta, hogy így is érdemes. Ne feledje, ezekben a napokban nagyon össze kell kapnia magát, a jövője érdekében!

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Nincsenek fölösleges
energiái, amiket elpazarolhat, ezért is fontos, hogy őszinte legyen magával, és csak azzal foglalkozzon, ami tényleg számít. Ez
lehet most a kulcs az elégedettséghez. Most végre eljöhet az Ön ideje.

Bak (december 22 - január 20) Jól halad a dolgokkal, és ha
továbbra is tudja tartani ezt a tempót, minden esélye megvan
a sikerre. Ne hagyja, hogy bárki is a kedvét szegje! Gondolja át,
mit tesz, mert egy darabig nem lesz most újabb dobása!

Bika (április 21 - május 20) Ne próbálja elnyomni az érzéseit, vagy beletemetkezni a munkába, ha tudja, hogy valami bántja! Nézzen a szíve mélyére, és keressen megoldást a
problémákra a menekülés helyett! Most csak magában bízzon.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Nagy lendülettel veti
bele magát valamibe, de lehet, hogy most éppen a türelmes,
aprólékos munka vezetne előre. Legyen körültekintő, pontosan
kell látnia egy problémát ahhoz, hogy megoldást is tudjon találni rá!

Skorpió (október 24 - november 22) Fontos, hogy megfelelően táplálja a testét és a szellemét is. Csak így lehet abban
a kirobbanó formában, amire szüksége van a siker érdekében.
Megállíthatatlan, egyszerűen mindenki a bűvkörébe kerül most.

Vízöntő (január 21 - február 19) Szüksége van egy kis pihenőre, mert ha lendületből, de fáradtan próbál megoldani
dolgokat, nagyobb esélye van a hibákra. Ha az egyik út járhatatlannak bizonyul, keressen másikat, de ezen a héten ne forduljon vissza!

Ikrek (május 21 - június 21) Azt remélte, hogy egy első lendület és egy ötlet messzebbre viszi, de az út döcögősnek bizonyul. Ne feledje, csak azért, mert nehezebb út visz oda, nem
biztos, hogy nem éri meg elmenni és követni az álmait!

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Igazat ad valakinek,
akivel korábban nem értett egyet, mert józan érvekkel Önt is
meg lehet győzni. Viszont ha valaki nem érti meg, hogy ez
csak az Ön bölcsességének és belátásának a jele, akkor az legyen az ő baja.

Nyilas (november 23 - december 21) Lehet, nehezére esik
beismerni, ha hibázott, de ha ez a módja annak, hogy tiszta
lappal kezdjen, akkor mégis érdemes lenyelni a keserű pirulát. Ne álljon a saját sikerei útjába kizárólag a büszkesége miatt!

Halak (február 20 - március 20) Úgy érzi, végre nyeregben
van, ne hagyja, hogy most csússzanak ki a kezei közül a dolgok!
A magabiztosság jó, de ha túlságosan elbízza magát, az akár
fordítva is elsülhet. A hét végén viszont nyugodtan ünnepelhet.

