Régi mesterséget gyakorol

Hol és hogyan kerékpározzunk?

„Nem az idő halad: mi változunk, / Egy század, egy nap
szinte egyre megy.” – adta
Madách Lucifer szájába szentenciáját. Egyetérthet-e ezzel
egy vérbeli órás, hiszen az idő
mérésére használt szerkezet
az élete? De mi visz egy mai
fiatalt arra, hogy ezt a régi
mesterséget válassza?

A koronavírus-világjárvány miatt napjainkban reneszánszát éli a
kerékpározás. Sorra jelennek meg
azok a hírek, melyekben a nagyobb
gyártók jelentik be, egekbe szöktek
a biciklieladások, és a szervizek leterheltsége is nőtt. Azt, hogy többen kerékpároznak, a hatóságok
is látják, ám ezzel együtt a biciklis
balesetek száma is emelkedett.

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon
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Cikk a 8. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

Az első napok
a suliban

Rendhagyó lesz az idei iskolakezdés, ami egyébként is
nagy változást jelent az óvodáskor után a gyermek életében – mondja Kalász Judit pszichológus, család- és
párterapeuta-jelölt, akit arról kérdeztünk, hogyan élik
meg ezt a változást a gyerekek? Mire kell figyelniük a
szülőknek? Milyen praktikákkal segíthetnek? És miben
tud támasz lenni a pszichológus?

A szakember azt mondja,
a szülőknek talán megkön�nyíti majd a hétköznapjait,
hogy hosszú hónapok után
nem kell a gyermekük elhelyezésével foglalkozniuk, de
mindenki számára egyaránt
kihívás, sőt teher lehet az idei
iskolakezdés. Hiszen a gyerekeknek több hónapos, óvodán, iskolán kívül töltött idő-

szak után kell visszaszokniuk
intézményi szocializációs közegbe. A mostani iskolakezdésre ráadásul plusz nehézségként telepszik rá a vírus
jelenléte, az ezzel kapcsolatos
óvintézkedések. Mint minden változásra, az iskolakezdésre stresszel reagálhat a
gyermek is, mondja.
Folytatás az 5. oldalon

FÉL ÉV UTÁN ÜLÉSEZETT
ELŐSZÖR A KÖZGYŰLÉS
Rekordszámú, több mint 30 előterjesztés megtárgyalása várt
a miskolci önkormányzati képviselőkre pénteken. Ezek között
számos, nagy érdeklődést kiváltó téma is akadt. Így napirendre
került a város költségvetése, közbiztonsága és ingatlangazdálkodása is.
A koronavírus-járvány miatt fél évig nem ülésezhetett a
miskolci képviselő-testület. Ennek megfelelően sok olyan téma
gyűlt össze, amelyekről döntést
kellett hozni: végül 33 előterjesztést tűztek napirendre. Jó pár faj-

FELELŐS GAZDÁLKODÁST
KÍVÁN A KÖLTSÉGVETÉS
Számszerűen ismertette a
járványhelyzet miatti bevételkiesést a Velünk a Város
képviselője.

– A járványhelyzet miatti
kormányzati elvonások, bevételkiesések rosszul érintették Miskolc egyébként is
szűkös költségvetését – adott
tájékoztatást Bartha György,
a Velünk a Város-frakció önkormányzati képviselője csütörtöki sajtótájékoztatóján. A
képviselő szerint idén több
mint 7 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodhat a város a vírus miatt. Ismertette,
pontosan mik is az említett
kormányzati elvonások: gépjárműadó, parkolás ingye-

nessé tétele, idegenforgalmi
adó elmaradása, reklámtáblák utáni bevételkiesés, valamint az iparűzési adó nem
kötelező feltöltése.
Ezek összesen 3,4 milliárd
forint bevételkiesést jelentenek. Miskolc városának,
intézményeinek, illetve társaságainak saját bevételelma-

radása a koronavírus-járvány
miatt további 3,1 milliárd forint. A vírus elleni védekezésre fordított, önkormányzat által finanszírozott összeg
pedig mintegy 600 millió forint.
– A fideszes városvezetés 9
év után 53 milliárd forint kötelezettségvállalással adta át a
Holdingot és 13 milliárd forint hiánnyal a városházát –
mondta Bartha György, aki
hozzátette, hogy mindezek
ellenére a jelenlegi városvezetés a járvány alatt, a karantén
idején is azon dolgozott, hogy
Miskolc, a miskolciak nyertesen jöjjenek ki a járványügyi
helyzetből.
Folytatás a 3. oldalon

súlyos téma is terítékre került,
délelőtt megvitatták a városi
rendőrkapitány beszámolóját a
tavalyi évben végzett munkáról.
A pandémia számos ponton átírta a mindennapokat, és ezzel
a város költségvetését is. Többet

kellett költeni a járvány elleni
védekezésre, ugyanakkor jelentős bevételektől is elesett a város,
többek között néhány kormányintézkedés miatt. Ezért át kellett
szabni Miskolc idei büdzséjét is,
és ez bizony a kiadások visszafogásával járt, amely miatt komoly
vita alakult ki a közgyűlésben.
Ugyanakkor tárgyalták a képviselők azt is, hogy kompenzálják
az éves parkolóbérlettel rendelkező autósok veszteségét, mi-

után a kormány ingyenes parkolásról döntött még tavasszal.
Szintén terítékre került az az előterjesztés, amely szerint új, felelősségteljes ingatlangazdálkodásra tér át a város. Ezek mellett
számos egyéb ügyben is döntést
hoztak a képviselők a hosszan
elnyúló ülésen.
A közgyűlés a Miskolci Napló lapzártájakor még tartott, az
ülésen történtekről jövő heti számunkban olvashatnak bővebben.

Módosul a bérletek és menetjegyek ára
Többet kell fizetni szeptember elsejétől a vonaljegyekért
és bérletekért Miskolcon, a
Miskolc Városi Közlekedési
Zrt. hosszú évek után emeli
viteldíjait.
A hír korántsem új, Miskolc
önkormányzatának közgyűlése még február 27-én döntött
a változásról. Akkor úgy volt,
a díjak már május 1-jétől emelkednek, a koronavírus-világjárvány azonban ezt is felülírta:
a veszélyhelyzet alatt jelentősen
kevesebb járatot közlekedtetett
az MVK, és a díjszabások sem
módosultak mindeddig.
A miskolci közlekedési cég
a Miskolci Napló érdeklődésére úgy fogalmazott, a tarifák
emelése mára elkerülhetetlenné vált. Utoljára 2012. január
1-jén drágultak a díjak, viszont

az elmúlt években a miskolci
járműpark megújítása mellett
folyamatosan nőttek a felhasznált anyagok és szolgáltatások árai. A különbözetet már
nem tudták kompenzálni a
díjszabás módosítása nélkül.
Ugyanazért a termékért, szolgáltatásért alapvetően senki
sem szeret többet fizetni, ennek természetesen az MVK is

tudatában volt. Éppen ezért az
új tarifatáblázat elkészítésekor
számos szempontot figyelembe vettek: ilyen volt többek között a Miskolc Pass-kártyával
igénybe vehető kedvezmények
megtartása, de az árakat ös�szevetették és -hangolták a nagyobb hazai közlekedési cégek
viteldíjaival is.
Folytatás a 3. oldalon
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MISKOLCI ÚTLEZÁRÁSOK ÉS INGYENES TÖMEGKÖZLEKEDÉS A TOUR DE HONGRIE IDEJÉN

A kerékpáros világ élmezőnye
látogat Miskolcra szeptember
első hetében. Húsz csapat százhúsz nemzetközi élvonalbeli
versenyzője áll rajthoz szeptember 2-án Miskolc belvárosában, hogy 11 órai kezdettel
egy ünnepélyes díszrajtot követően végül Felső-Majláthon
élesben is megmérettessen.

A belvárosi „díszrajt” okán
szeptember 2-án, szerdán lezárják a Szemere utcai kereszteződéstől kezdődően az Uitz Béla –
Kálvin János utcák párhuzamos,
négysávos szakaszát, egészen a
Petőfi utca 1-3-ig. A belváros felé
haladva a Meggyesalja utca felől a Papszer utcán át a Görgey
utca felé a forgalom továbbra is
biztosított lesz, csakúgy, mint a
Petőfi utca belváros felé tartó oldala, melyen így a Rácz György
utcán áthajtva szintén elérhető a
Papszer utca. A lezárás reggel 8
óra és délután 14 óra között tart.
Kérik a belváros ezen oldaláról
megközelíthető parkolózónákat
használó autósokat – Városház
téri nagy parkoló, Kandia/Csizmadia köz, Szinva terasz, Európa téri mélygarázs, Erzsébet téri
zúzalékos parkoló, Széchenyi u.
4. belső udvara, – hogy szeptember 2-án, szerdán reggel 8 óráig
hajtsák végre ki- vagy beparkolási szándékukat.

A forgalmi korlátozás az Uitz Béla utca jelentős szakaszát érinti

A rajtfelvonulás útvonala
mellett kisebb, néhány perces lezárások várhatóak az
alábbi helyeken is: Petőfi utca
– Kiss Ernő utca – Vasgyári út – Újgyőri főtér – Andrássy utca – Kiss tábornok

utca – Hegyalja utca. Ezen a
napon délelőtt az MVK Zrt.
belvárost érintő járatai kerülő úton közlekednek.
Az iskolakezdés második
napján a város több pontján
várható torlódás, ám ingye-

nes lesz a tömegközlekedés.
A Kis-Hunyad utca felújítása
és az Uitz Béla utca – Kálvin
János utca lezárása miatt torlódhat a forgalom városszerte. Kérik az autókkal közlekedőket, hogy szeptember

ÚJABB MŰSZERREL GYARAPODTAK
A vadásztársadalom összefogásának köszönhetően újabb
orvosi műszerrel gyarapodott
a GYEK eszközparkja.

Az Országos Jótékonysági
Vadászat Nonprofit Kft. felajánlásának köszönhetően már egy

endoszkópos kamerarendszer
is segíti a kis betegek gyógyulását. Nagy Gábor orvosigazgató hangsúlyozta: a vadászok
nem először támogatták a kórházat. A karácsonyi ünnepkör
előtt általában anyagi felajánlás érkezik a szervezetektől, de

például a koronavírus miatt kialakult járványhelyzet első időszakában kétszázötven adag
szarvaspörköltet kapott ajándékba az intézmény. Hauser
Péter, a GYEK vezető főorvosa,
az onkohaematológiai és csontvelő-transzplantációs osztály
osztályvezetője bemutatta az
eszközt, mint mondta, komoly
segítséget jelent a használata a
betegellátásban.
Fejes László, az Országos
Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. ügyvezetője úgy fogalmazott:
A mintegy két és félmillió
forint értékű műszer beszerzése egy országos jótékonysági vadászatnak köszönhető,

Kitakarították a belvárost
A Centrum és a Városház tér
közötti főutcát, valamint a
kapcsolódó kisebb útszakaszokat, közöket is kitakarították, fertőtlenítették szerdától.

Az iskolakezdés előtt – a megnövekedő forgalomra, a fiatalkorúak megjelenésére tekintettel
– rendelt el takarítást és fertőtlenítést a miskolci önkormányzat.
– Seprőgéppel és nagynyomású
tisztítóberendezésekkel dolgoztak a hét második felében, hogy
eltávolítsák a burkolatokra rakó-

dott szennyeződéseket, foltokat,
különös tekintettel a galambürülékre – tájékoztatott Szopkó
Tibor, a Velünk a Város önkormányzati képviselője. A takarítás nem csak a Széchenyi utcát
érintette, de a kapcsolódó kisebb
útszakaszokat, illetve például a
Kandia közt és a Szinva teraszt
is. Ugyancsak a tanévkezdet az
apropója, hogy a tavaszi (járvány elleni) közterületi fertőtlenítést is megismételték ezeken a
területeken: a padokat, utcabútorokat is fertőtlenítették.

Miskolci Napló

amelyet tavaly decemberben
Magyarország 19 megyéjének
egy-egy településén rendeztek
meg. A vadászat célja az volt,
hogy a magyar vadásztársadalom összefogása révén hiánypótló orvosi eszközöket szerezhessenek be a kijelölt kórházak
gyermekosztályai részére. Ennek egyik állomása Miskolc és
a Borsod megyei kórház Gyermekegészségügyi Központja.
A szükséges eszközt a szakszemélyzet választotta ki. Az
egészségügyi intézmény menedzsmentje az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit
Kft-t mint felajánlót üdvözölte a Támogatók Társaságának
közösségében is.

2-án reggel ezt vegyék figyelembe, és lehetőség szerint
korábbi időpontban induljanak útnak.
Veres Pál polgármester, figyelembe véve az útlezárásokat és az autókkal közleke-

dők nehézségeit, úgy döntött,
hogy szerdán egész nap díjmentes lesz a tömegközlekedés az MVK Zrt. valamennyi
járatán. Éljenek a lehetőséggel,
válasszák a tömegközlekedést
ezen a napon az autó helyett!

Ismét
e-lakáspályázat indult

Most harminc önkormányzati tulajdonú lakásra lehet
pályázni, a kérelmek ezúttal is kizárólag elektronikus
úton nyújthatók be.
A Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodási igazgatósága a járványügyi veszélyhelyzetben is biztosítani kívánta az
üres lakások iránti kiemelkedő
lakossági kereslet kielégítését.
A létrehozott elektronikus pályázati rendszeren keresztül az
üres lakások személyes kontaktus nélkül megtekinthetőek. Az áprilisban meghirdetett
31, piaci elvű lakásra több mint
1800 pályázat érkezett.
Ezúttal harminc, költségelven bérbe adandó lakásra lehet pályázni. Ebből három a
Szinva utcán (a Fonoda udvar
mellett), 27 pedig az Avasi lakótelepen található. A lakások
felújításra szorulnak, melyet

a bérlőnek kell elvégeznie a
szokásos bérbeszámítási lehetőség mellett, vagyis az előre
egyeztetett felújítási költségek
a bérleti díjjal szemben elszámolhatók, lelakhatók a havi
bérleti díj 50%-a erejéig folyamatosan, a munkák ellenértékének megtérüléséig. Egy
pályázó most is három lakásra
nyújthat be pályázatot, növelve ezzel az esélyeit.
A mostani pályázati kérelmek – az áprilisihoz hasonlóan – kizárólag elektronikus
úton nyújthatók be. A beadási határidő: szeptember 7.,
16 óra. További információk: ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu
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MÓDOSUL A BÉRLETEK ÉS MENETJEGYEK ÁRA
A közlekedési cég azt mondja, a villamos- és buszflotta
megújítása mellett, valamint
a felhasznált anyagok, szolgáltatások árának emelkedése miatt az intézkedés elkerülhetetlen volt.
Folytatás az 1. oldalról

A tanuló- és a nyugdíjas bérletek ára 3200 forintba, míg az
ugyanilyen kombinált bérletek
4300 forintba kerülnek majd
(jelenleg az előbbi 2900, míg
utóbbi 3900 forint). A teljes
árú egyvonalas és a teljes árú
villamosbérletek ára 5200 forint lesz (ma ez még 4700 forint), a teljes árú kombinált
bérletek pedig 7700 forintért
válthatók jövő hét keddtől (ez
most 7000 forint). Úgy látszik
tehát, általánosságban egy 10
százalékos emelést hajtott végre az MVK. Nem minden esetben, hiszen a 24 órás jegy és a
hétvégi családi jegy ára csökken (előbbi 1600-ról 1200-ra,
utóbbi 2900-ról 2500-ra), a
csoportos kombinált felnőtt
jegy pedig – a kereslet hiánya
miatt – megszűnik.
Más városokkal
összhangban
A vonaljegyet elővételben
350, míg a járművön 500 forintért lehet majd megváltani. Az
elővételi ár egyébként Debrecenben és Budapesten is ugyanennyi, és úgy tűnik, hogy ezzel
a két várossal nagyon hasonló lesz a díjszabás más tekintetben is. A gyűjtőjegy például
Miskolcon háromezer forintba

fog kerülni, és a fővárosban is
ugyanennyiért válthatunk ilyet,
míg Debrecenben 3500-ba kerül. A 24 órás jegy Miskolcon és
Debrecenben 1200, Budapesten
1650 forint.
A tanuló-/nyugdíjas bérlet Miskolcon 4300 (Miskolc
Pass-kártyával 3870), Debrecenben 4000, Budapesten 3330
vagy 3450, a teljes árú kombinált havi bérlet pedig Miskolcon 7700 (Miskolc Pass-kártyával 6930), Debrecenben
6800, a fővárosban pedig 9500
forint. Nem véletlen, hogy zárójelben megírtuk a Miskolc
Pass-kártyás kedvezményeket,
az MVK ugyanis lapunknak
azt írta: Miskolcon ez tíz százalékos kedvezményt ad tizennégyféle bérlettípusra, a másik
két vizsgált városban viszont
nincs ehhez hasonló kezdeményezés. „Pécsett, a Tüke Busz
Zrt.-nél vásárolható még kedvezményesen Tüke-kártyával
bérlet, ennek mértéke azonban
kisebb, mint az Miskolc Pass
Classic-kártya tíz százalékos
kedvezménye.

A megelőzés a cél
Sokáig volt beszédtéma a városban, hogy megváltozik a
helyszíni bírság rendszere is:
csökken a bírság összege, annak megfizetésekor pedig az
utas egy öt vonaljegyet tartalmazó tömböt is kap. Voltak
olyan hangok a városban, hogy
ezzel tulajdonképpen jutalmazzák a jegyet nem váltókat,
az MVK azonban lapunknak
leszögezte: ilyenről soha nem
volt szó, ezzel szemben az új
rendszer preventív és országosan is egyedülálló. Ezt egyébként nem csak a miskolci közlekedési cég gondolja így.
– Ezt az új bírságolási eljárást
az Információs és Technológiai Minisztérium és a Fogyasztóvédelem is véleményezte, jóváhagyta. Amennyiben az utas
nem fizeti meg az 5000 forintos összegű helyszíni bírságot,
akkor a bírság összege 7500
forintra emelkedik, amelyet a
bírságolástól számított nyolc
napon belül tud megfizetni.
Ebben az esetben viszont már
nem illeti meg az öt vonalje-

Új busz- és villamosviszonylatok
Nemcsak a tarifatáblázat és a bírságok rendszere változik az MVK-nál, hanem a vonalhálózat és a menetrendek is. Ráadásul ez csak az
első lépcső, hiszen a menetrendi munkacsoport
tovább dolgozik a hálózat finomhangolásán,
melynek során figyelik a még mindig zajló társadalmi egyeztetésre beérkező véleményeket, javaslatokat is.
A jövő héttől életbe lépő változások egy része
a berekaljai közlekedést fogja javítani: a 101Bs járatok útvonalát meghosszabbítják Felső-

Felelős gazdálkodást
kíván a költségvetés

Számszerűen ismertette a
járványhelyzet miatti bevételkiesést Bartha György, a
Velünk a Város képviselője.
Folytatás az 1. oldalról

– Folyamatosan egyeztet
tünk a gazdasági élet, a kultúra, a turisztika, a szolgáltatói szféra képviselőivel.
Sok olyan terület van, amely
a járvány miatt kényszerűen
leállt, alvó állapotba került,
vagy legalábbis működésében lelassult, kapacitásában mérséklődött. De a veszélyhelyzet feloldása után
a cél az volt, hogy a lehetőségek mentén mihamarabb
újra „felpörgessük” ezeket
a szektorokat. Ne felejtsük

el azt sem, hogy Miskolc – a
Creative Region – keretében
egy gazdaságélénkítő javaslat- és programcsomagot
tett a kormány elé a veszélyhelyzet feloldását követően.
A képviselő szerint –
mindezek mellett – a mostani egy szűkös költségvetés. – Egyrészt a megörökölt
helyzet, másrészt a járvány
miatti elvonások okán, illetve a bevételkiesések miatt.
Szűkös, de felelős gazdálkodást vetít előre. Ezt a költségvetés-tervezetet minden
frakció látta, hiszen Veres
Pál polgármester minden
frakció vezetőjét egyeztetésre hívta. Ilyenre az elmúlt
kilenc évben nem volt példa.

gyet. A bírságolástól számított
nyolc nap után a bírság összege
15 000 forintra emelkedik – árnyalta tovább a képet az MVK,

Maj
láthon keresztül Berekaljáig. Az 1-es autóbusz-vonalcsalád közlekedése is változik: a
Berekalja érintésével közlekedő járatok a jövőben 1B jelzéssel közlekednek majd. A buszok
indításánál az ütemességre törekednek, és ös�szehangolják őket a 101B-s és a 21-es járatokkal
is. A villamosközlekedésnél pedig a legnagyobb
újdonság a Diósgyőri Gimnáziumig közlekedő
1A-s járat bevezetése lesz, ennek köszönhetően
munkanapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőben a korábbinál jóval gyakrabban lesz villamos
a megállókban.

hozzátéve: az új eljárással kapcsolatban a tapasztalatokat folyamatosan vizsgálni fogják,
amennyiben nem hozza a várt
eredményeket, újra fogják azt
gondolni.
Fertőtlenítés,
nagytakarítás
Az MVK Zrt. felhívta a figyelmet arra is, hogy mivel a
világjárvány még tart, a vírus
jelen van, a járműveken továbbra is kötelező a maszk viselése.
– A munkavállalók és az utasok érdekében a napi takarítás,
fertőtlenítés gyakoriságát és

hatékonyságát fenntartjuk, augusztus 27-én indult egy plusz,
teljes járműállományt lefedő
„őszi” nagytakarítás. A kézi
takarítás mellett időszakosan
permetezős fertőtlenítést is alkalmazunk, ami egy baktérium-, vírus- és gombaellenes
fertőtlenítést jelent, valamint
a járműveinken ózongenerátorok segítségével fokozzuk a fertőtlenítést, mivel az ózon gáz
halmazállapota miatt mindenhova odafér, átjárja az elérhetetlen felületeket, mint például
a bútorok szöveteit is – írta kérdésünkre a vállalat.
Tajthy Ákos

LESZERELTÉK AZ AGGÁLYOS
KAMERÁT ÉS MIKROFONOKAT
Szakemberekkel szereltette
le a miskolci polgármesteri
hivatal csütörtökön az aggályosnak tartott kamerát
és térmikrofonokat a közgyűlési teremben.

A parkolás ingyenessé tétele is jelentős bevételkiesést jelentett a városnak. Fotó: Végh Csaba

A járműveken továbbra is kötelező a maszk viselése. Fotó: Mocsári László

Ignácz Dávid, a város jegyzője érdeklődésünkre elmondta, egy komoly technológiát építettek ki az elmúlt
években a közgyűlések lefolytatására. Ezen keresztül
„jelentkeznek” be az önkormányzati képviselők a napirendi pontok megvitatása
előtt, ezen keresztül adják le
szavazataikat. De ezen rendszerhez tartoznak azok a kamerák is, amiken keresztül
online követhetjük a közgyűlési munkát.
Ezzel párhuzamosan azonban működött egy olyan kamera- és mikrofonrendszer
is, amik nem részei a közvetítőrendszernek. Mindez egy
bejárás alkalmával derült ki.
A jegyző – aki egyben a polgármesteri hivatal vezetője is – csütörtökön megerősítette ezt érdeklődésünkre.
Kiemelte, a biztonság és a
közgyűlések zavartalansága a legfontosabb, ezért in-

tézkedtek gyorsan. Pénteken ugyanis – több hónapos
kihagyást követően – újra
összeült a grémium. Megtudtuk, hogy a két rendszer
egymástól függetlenül működött. Szakemberek segítségére volt szükség, hogy
az aggályos kamerát és térmikrofonokat kiiktassák. A
fő rendszer pénteken így továbbra is működőképes volt.
Az aggályos eszközök felszerelésekor sem, de a tavalyi átadás-átvételkor sem
tájékoztatták az új városvezetést. Az ügyet kivizsgálták,

és kiderült: Kriza Ákos kérésére Alakszai Zoltán akkori kabinetvezető engedélyével 2016 augusztusában több
mint 3,7 millió forint értékben vásároltak a közgyűlési
terembe egy robotkamerát,
két térmikrofont és a hozzájuk tartozó vezérlőegységet.
A kamera és a mikrofonok
olyan jó minőségű eszközök
voltak, amelyek segítségével
a teremben zajló minden beszélgetés és történés rögzíthető volt. Mivel a rendszer
független a közgyűlés üléseit közvetítő rendszertől, így a

A két rendszer egymástól függetlenül működött. Fotó: Beregi László

kikapcsolt mikrofonok és kamerák esetén is rögzíthetett
mindent. Tehát a teremben
helyet foglaló képviselők, hivatali dolgozók, cégvezetők,
sajtómunkatársak, érdeklődők beszélgetéseit, mozdulatait is rögzíthette a rendszer.
Akár a nem nyilvánosságnak
szánt, magánjellegű beszélgetéseket is. Ugyanez igaz a
zárt ülésekre is, hiszen a közvetítőrendszer a zárt ülésen
lekapcsol, de a felfedezett kamera és mikrofonok ezt automatikusan nem tették meg.
Ugyanakkor azt sem lehet tudni, hogy a közgyűlési
teremben tartott egyéb rendezvények
(konferenciák,
egyeztetések, fórumok) esetében működött-e ez a rendszer – olvasható a polgármesteri hivatal szerdán kiadott
közleményében. A vezérlőegységben nem tárolták el a
felvételeket, azokat külső és
ismeretlen tárhelyre menthették el. Mivel a robotkamera és
a térmikrofonok működése
aggályos, ezért a jelenlegi városvezetés azok leszerelésére
adott utasítást, bár ez is plusz
költséget jelent.
Kujan István
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NÉMELYIK ÓRÁT MÁR A HANGJÁRÓL IS FELISMERI
Molnár Máté mindössze
harmincnégy éves, mégis egy olyan mesterséget
választott hivatásául, amit
főként idős kollégáitól tudott megtanulni: órás lett.
Vele beszélgettünk élete
értelméről: az idő mérőiről,
különlegességeikről, egyedi
hangjaikról és az általuk
mutatott presztízsről.
A főutcai órásbolt tulajdonosa 1986-ban született
Miskolcon. Az Andrássy
Gyula Gépipari Technikumban érettségizett, kereskedelmi területen helyezkedett
el, majd az órások szövetkezetéhez került. – Ott szerettették meg velem a szakmát,
ami nem volt nehéz, hiszen
már korábban is odavoltam
az órákért. Elvégeztem egy
OKJ-s képzést, tizenkét éve
dolgozom órákkal, hat éve
szakmám is, amiben mostanra sikerült önállósodnom
– mondta Molnár Máté, hozzátéve, legnagyobb bánatára

iskolarendszerben már nem
lehet tanulni ezt a foglalkozást. Csínját-bínját azoktól
az órásmesterektől sajátítottam el, akik a szövetkezetben
voltak. Ugyanazt a műveletet többféle nézőpontból is
megtapasztalhattam, szerintem ez ért a legtöbbet, innen
szereztem a legtöbb tudást –
mondta. A szakember átadja ismereteit párjának is, aki
mellette dolgozik az üzletben.
Lelket varázsol beléjük
Édesapjával kisiskolás korában hagyományt teremtettek, aminek főszereplője az
óra volt. – Legelső gyerekkori emlékeim között szerepel,
hogy minden második héten
jártunk ki a Zsarnaira. Édesapám itt általában olcsón vett
nekem egy órát, ami csak kacatnak számított. Mikor aztán
elromlott, alkatrészeire bontottuk, megjavítottuk, akár elemet cseréltünk benne, majd
összeraktuk, mint ahogy például a távirányítós autómat,

A legnagyobb kihívás, amikor egy nem működő órát életre
kell keltenie

ha meghibásodott. Viszonylag hamar tönkrementek ezek
a bóvli órák, így elég fiatalon
volt gyűjteményem, aminek
mára már csak tíz darabja van,
de azok teljesen más jellegűek,
mint a gyerekkoriak voltak. A
boltomban azonban ma már
mindennap több ezer órában
gyönyörködöm – vallotta be.
Nincs drága óra
Molnár Máténak nincsen
két egyforma napja. – Rengeteg apróbb szervizzel keresnek
meg, például elem- és szíjcsere, ütés hatására leesett mutató
vagy elmozdult számlap miatt.
Sok vásárló is betér az üzletbe, különböző alkalmakra különböző embereknek keresnek
órákat. Abban a szerencsében
rég volt már részem, hogy leüljek egy órajavításhoz, és addig ne álljak fel, amíg az nincs
készen. Legnagyobb kihívásnak tartom, amikor egy nem
működő órát életre kell kelteni, lelket kell varázsolni bele –
nyilatkozta.
Az órás szakember szemével nézve a legjobb darabok mechanikusak. – Azoknak van lelkük: tiktakolnak,
ketyegnek, fel kell húzni őket,
mint nagyapáink idejében –
ettől lesz varázsa az óráknak.
Az automata is ilyen még, hiszen a kéz mozgására töltődik fel. Persze ez picit pontatlanabb lesz, mint a többi,
hétvégén pedig akár le is áll,
ha nem érintkezett az emberrel. A klasszikus, csak kézzel
felhúzható órákat pedig manapság prémiumkategóriában gyártják, nem véletlenül.

Jegyzet

Áraikat tekintve vannak ötés nyolcszázezer forintosak
is. Amiktől nekem is megdobban a szívem, azok százezer
forint felettiek – vallotta be a
szakember, akinek hitvallása,
hogy nincs drága óra.
Számtalan lehetőséget rejt
Molnár Máté szerint az
emberek számára egy karóra számtalan lehetőséget rejt
magában, mindamellett, hogy
nyilván legfontosabb az idő
mérése. – Ez a természetes
mivolta azonban kezd háttérbe szorulni. Egy férfin kevesebbszer látok gyűrűt, nyakláncot vagy karkötőt, karórát
azonban szinte minden esetben. Sokszor lesz divatkiegészítő, komolyabb kivitelben
pedig presztízsértéke is van
– mondta, hozzátéve, szerinte a fejlődés egyrészt jó, más-

részt nem. – Kell, hogy innovatívak legyünk, de lássuk be,
egy régi szovjet darab, ami hatvan-hetven évvel ezelőtt készült, kis karbantartással mind
a mai napig működik. Ugyanezt nem biztos, hogy el tudjuk
majd mondani egy ma legyártott két-háromszázezer forintos időmérőről. A digitálisak,
vagyis a kvarckijelzősök pusztán a funkcionalitásról szólnak. Sokat nem kell foglalkozni velük, évente vagy kétévente
kell egy elemcsere. A sok elektronikai résztől azonban véleményem szerint hamarabb
tönkre fog menni, mint egy
mechanikus – nyilatkozta.
Hangzásról megállapítja a
hibát
Szerinte mindegyik órának
más a hangja. – Mélyebb vagy
magasabb, gyorsabb vagy las-

sabb, mindegyiknek van valami
kis különlegessége. Javításkor
olykor hangzásra is meg lehet
állapítani a hiba okát. Bizonyos
órákat kifejezetten jellegzetes,
érdekes hangjuk alapján is felismerek. Ilyen például az ötvenes-hatvanas évekből származó
és ma is sok háztartásban megtalálható Doxa csengő-bongó
hangja. Vagy a hangvillásak,
amiket a hetvenes-nyolcvanas
években gyártott a Bulova és
az Omega cég. Ezeknek a méhecske zümmögésére emlékeztet a hangjuk – magyarázta az
órás, aki saját magán kívül még
négy olyan szakembert ismer
Miskolcon, aki javítással is foglalkozik. Megyei szinten van
kolléga Kazincbarcikán, Sárospatakon, Ózdon és Mezőkövesden. Szerinte elférnének még
egy páran.
Répássy Olívia

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Kádra járók az Erzsébetben
Tipikus egyszintes, gan
gos ház a miénk a miskol
ci Széchenyi utcán. Egyetlen
komfortos lakással az utca
fronton. Lent, fenn és a szu
terénban csupa szobakony
hás bérlemény. Az emeleten
és a földszinten komoran sö
tét, messziről bűzös, kétkabi
nos közös WC. Hagyományos
szokásrenddel. Kora regge
lenként elsőre a Farkas és a
Hauszmann, majd a Szegedi
család vonul végig az éjjelivel
a hosszú folyosón. Hálóing
ben, klottgatyában, kezükben
a kockára aprított újságszele
tekkel. Napközben nem sűrű
a forgalom, esténként viszont
gyakori a dünnyögés – Far
kas néni megint elfelejtette le
húzni maga után. Mérgelőd
nek, megszokhatná, ez nem a
megyaszói budi. Őt persze ez
nem zavarja, régóta tök süket.
Folyóvíz már mindenütt
van, de a mosdáshoz csak a
szappantartóval kombinált
állványos lavór marad. Így
aztán csaknem mindenki az
Erzsébet fürdőbe jár. Itt több
ilyen kádas szoba van, a leg
látogatottabb a gyári, a belvá
rosban viszont csak ez az egy
a miénk. A bejárattól balra

A boltban ma már több ezer órában gyönyörködhet. Fotók: Juhász Ákos

négy-négy szoba, süllyesztett
medencékkel. Érdemes elő
re bejelentkezni, esetleg ös�
szebarátkozni Gittával vagy
Matiscsák Józsi bácsival. Nem
mindegy, hogy mennyire ala
pos a hipós takarítás a követ
kező vendégnek. Egy zöld hasú
tízes itt csodákra képes. A für
dőmesterek utaznak a gáláns
borravalósokra. A minden
hetes törzsvendégeknek előre
leszervezik a mani- és a pe
dikűrt, sőt ha kell, az Antal
Jenő-féle speciális gyógymas�
százst is.
A térre néző fürdőszoba
tejüveges ablakain mindig
csorog a pára. A zubogó, gő
zölgő meleg víz maga a men�
nyország. Itt egyszerre ketten
mehetnek be. Tisztálkodni. A
szomszédos szállodában csak
a házasságban élő párok kap
hatnak közös szobát. Így az
tán ennél olcsóbb és romanti
kusabb légyott el se képzelhető
máshol. Persze ez feláras. Git
ta és kolléganője zsebből kí
nálja a drogériában se kap
ható habfürdős sampont. A
sláger a pezsgőtabletta, igaz,
az illata kissé pitralonos, de
legalább percekig bizsergeti az
átmelegedett tagjainkat.

A folyosón, a padokon egy
más mellett szoronganak a
sorukra várók és a szárítko
zók. Majdnem mindenki is
meri egymást. Ők azok, akik
ki tudja hányadszor olvassák
el a múltból ottfelejtett bádog
táblát. A csempesor felett virí
tót: a fürdőszobai tisztálkodás
20 korona, a benntartózkodás
maximum háromnegyed fer
tály óra. Alatta már ott az új
plakát – a szocializmusban a
legfőbb érték az ember.
A hetvenes évek elején hir
telen megcsappan az „üzemi
mosakodók” száma. Eldózerol
ják a Zöldfa s az Arany János
utca környéki villákat és viskó
kat, s helyükre gomba módra
nőnek a tízemeletes, összkom
fortos panelek. Ezekbe egyben
szállítják ki a komplett fürdő
szobákat. Csak a vezetékeket
kell csatlakoztatni.
Gyérül is a forgalom. A gőz
még mindig hasít, de a kádas
részleg lassan kimúlik. Mint
ahogyan az átnedvesedett
csempék peregnek a falakról,
úgy egyre több Gitta és Józsi
lyukasórája. Hiába, más az,
amikor az ember a saját kád
jában nyújtózkodik.
Szántó István

Döntés új társasházi
közös képviseletről
Miskolci olvasónk társasházban lakik. A tulajdonosok elégedetlenek a közös képviselő munkájával. Szeretnék felmenteni,
azonban a közös képviselő nem hajlandó összehívni a közgyűlést a saját leváltásának napirendi pontjával, hiába kérik ezt.
Kérdezi olvasónk, mit tudnak tenni ebben az esetben.
A levélírónk által feltett kérdésre a választ a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII.
tv. rendelkezései alapján lehet megválaszolni. A törvény
egyértelműen kimondja, hogy
a közgyűlés a közös képviselőt
bármikor felmentheti. A közös képviselő – ha a közgyűlés e megbízatása alól felmenti
– köteles az új közös képviselő
részére a megválasztásától számított harminc napon belül,
írásbeli jegyzőkönyv alapján,
a társasházra vonatkozó összes
iratot, az erről szóló teljességi
nyilatkozattal együtt átadni.
A törvény szerint a közgyűlést a közös képviselő hívja ös�sze. A közgyűlésre valamennyi
tulajdonostársat írásban kell
meghívni, amellyel egyidejűleg
a meghívó egy példányát a társasházban – jól látható helyen –
ki kell függeszteni. A Társasházi
törvény kimondja, hogy kötele-

ző a közgyűlés összehívása, ha
azt a tulajdoni hányad 1/10-ével
rendelkező tulajdonostársak a
napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérték. Ha a
közös képviselő a kérés kézhezvételétől számított 30 napon
belüli időpontra a közgyűlést
nem hívja össze, azt a harmincadik napot követő 15 napon
belüli időpontra a számvizsgáló bizottság, ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő
tulajdonostársak vagy az álta-

luk írásban
megbízott
bármely
tulajdonostárs jogosult összehívni.
Ez a szabály biztosítja azt,
hogy a tulajdonosok 1/10e – az általuk indítványozott
napirendi pont kérdésében
– jogszerűen közgyűlést tarthasson. Ha a közös képviselő
nem teljesíti törvényi kötelezettségét, akkor a számvizsgáló bizottság, ha ezen szerv sem
hívja össze a közgyűlést, vagy
ilyen a társasházban nem működik, akkor maguk a kezdeményező tulajdonostársak jogosultak azt megtenni.
dr. Strassburger Gyula,
ügyvéd
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Oktatás

Miskolci Napló – A város lapja

Akkreditálták
az Avalon iskoláját
Az Avalon Nemzetközi Is
kola az első vidéki oktatási
intézmény, amely camb
ridge-i akkreditációval
rendelkezik.
A Cambridge Primary
program segítséget nyújt a
tanároknak is a diákok tudás- és készségszintjének
felmérésében, így az Avalon
Nemzetközi Iskola tanárai a
cambridge-i elvárásoknak és
színvonalnak megfelelően
követhetik nyomon a diákok
folyamatos fejlődését.
„Nagy örömünkre szolgál
bejelentenünk, hogy az Avalon International School csatlakozott a Cambridge Primary
általános iskolák nemzetközi
közösségéhez. A program a

diákokat egy aktív és kreatív
tanulási úton indítja el, ami
biztos alapokat ad számukra”
– nyilatkozta Christine Özden,
a Cambridge Assessment International Education vezérigazgatója.
„Nagy reményekkel várjuk
a közös munkát az intézmén�nyel, hiszen az akkreditációnak köszönhetően ugyanazokat a lehetőségeket és tanulási
feltételeket tudjuk a miskolci
és a környékbeli gyermekek
számára megteremteni, mint
bármely más Cambridge International School a világ más
pontjain, például Londonban,
Cambridge-ben, New Yorkban, vagy Sydneyben” – mondta Oláh Tünde, az Avalon
Nemzetközi Iskola igazgatója.

Cambridge-i akkreditációt kapott az Avalon iskolája

AZ ELSŐ NAPOK A SULIBAN
Rendhagyó lesz az idei iskola
kezdés, ami egyébként is nagy
változást jelent az óvodáskor
után a gyermek életében.
Folytatás az 1. oldalról

– A kiszámíthatóság az egyik
kulcsfogalom. Ez erősíti ugyanis a gyermek biztonságérzetét
– szögezi le a szakember. – Ha
a szülő például előzetesen elmondja, hogy mi fog történni
az iskolában, már az adhat egy
jó alapot. Lesz egy kép a csemete fejében arról, mi következik
most. Nem érdemes viszont aggodalmaskodni, mert ha a gyerek azt látja, hogy a szülő stres�szel az iskolakezdés miatt, akkor
akár azt is gondolhatja, hogy ott
valami rossz dolog fog történni.
Ez félelmet válthat ki belőle.
Kalász Judit tehát vallja: beszélgessünk sokat a gyerekkel!
Mondjuk el neki akár pontról
pontra, hogy most majd megtanul írni, olvasni, és olyan
dolgokat is fog csinálni, mint
az oviban: például tornázni. –
Az ismerős helyzetek felelevenítése nagyon sokat segíthet.
Könnyebb lesz persze azoknak a helyzete, akik az óvodából ismert társaikkal együtt
ugyanabba az iskolába járnak
majd. Vagy ha van egy idősebb
testvér, akinek közelsége erőt
adhat az idegen közegben. De
a tanév előtt szervezett iskolai
programok is segíthetnek.

Hirdetés

A Géniusz Könyváruházban minden tankönyv és nyelvkönyv egy helyen megvásárolható!

a tankönyvekre szakosodott www.geniusztankonyv.hu felületről, vagy a Géniusz
Könyváruház teljes (nem csak tankönyveket és nyelvkönyveket tartalmazó) kínálatát felölelő www.geniusz.hu weboldalról. Sulikezdésre fel!
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GÉNIUSZ KÖNYVÁRUHÁZ MISKOLC
Miskolc, Széchenyi u. 107.
Telefon: 46/412-878, 46/412-977
GÉNIUSZ KÖNYVÁRUHÁZ ÓZD
Ózd, Vasvár út 9.
Telefon: 48/471-700

Fontosak a rituálék
Akik másik közösségbe kerülnek, mindig tele vannak
kérdésekkel, szorongással. Ha
a szülők elmesélik saját élményeiket, az közelebb hozza a
gyermekhez az iskolát. De fontosak lehetnek a legapróbb rituálék is. – Például a tanszerek
megvásárlására el lehet vinni
a gyereket is magunkkal. Így
ő választhatja ki a neki tetsző
táskát, tolltartót. És fel lehet készíteni az átalakuló napirendre
is. A kulcsa az egésznek: legyen
elképzelése arról, hogyan fog
kinézni az ovi utáni élete.

Elmondhatjuk, hogy mostantól az iskolában fog tízóraizni, ebédelni, aztán majd megy
érte apa, anya vagy valamelyik
nagyszülő. – Ezek nagyon egyszerű dolgok, de jól működnek.
És kreatívkodhatunk is! Szeparációs helyzetekre előszeretettel
szoktam ajánlani az első osztályos gyermekek szüleinek az
„ölelésgombot”: rajzolunk egy
szívecskét a gyermekünk tenyerébe és a sajátunkba. Amikor
hiányzik a másik, akkor megnyomhatjuk a „gombot”. Majd
a nap végén megbeszéljük, ki
hányszor tette meg ezt.

Ha mégis probléma lépne
fel…
Persze még így is felléphet
teljesítmény-, illetve szeparációs szorongás vagy bármilyen
jellegű probléma. Ha ezek hos�szú időn keresztül fennállnak
és a mindennapokban problémát okoznak, akkor érdemes
szakemberhez fordulni. – Az iskolapszichológus azért is jó választás, mert ha nem az ő kompetenciája egy adott probléma,
akkor nagyon hatékonyan tovább tudja irányítani a szülőt, a
gyereket – mondja Kalász Judit.
Kujan István

Rendhagyó módon, négy
diplomaátadó ünnepség
gel, ám normál rendben
készül a Miskolci Egye
tem a 2020/2021. tanév
megnyitására. Időközben
hivatalosan is megkezdte
működését az intézmény
stratégiaalkotó testülete, a
rektorátus.

Már csak néhány nap és átlépünk
szeptemberbe, ezzel pedig a tanév
is kezdetét veszi. Az iskolai élet
kellékeinek többsége – iskolatáska, tollak, ceruzák – mostanra már
beszerzésre kerültek, ám sokszor
a suli első napjaiban derül ki, hogy
valamelyik tankönyv vagy nyelvkönyv hiányzik. Ilyenkor minden
szülő tudja, hová kell fordulnia: a
Géniusz Könyváruház miskolci vagy
ózdi üzleteibe vagy webáruházaihoz, ahol a régióban egyedülálló módon, minden tankönyvet és
nyelvkönyvet egy helyen megvásárolhatnak és megrendelhetnek!
Természetesen, a Géniusz Könyváruház miskolci és ózdi üzleteiben a fentebb
részletesebben ismertetett Oktatási Hivatal legújabb tankönyvei mellett a többi évfolyam minden tankönyve és munkafüzete is megvásárolható, úgy mint
az Apáczai Kiadó tankönyvei és munkafüzetei, a Nemzeti Tankönyvkiadó tankönyvei és munkafüzetei, az Újgenerációs
tankönyvek és munkafüzetek, de megtalálhatóak a Mozaik Kiadó tankönyvei és
munkafüzetei, sőt például még a Műszaki
Kiadó oly népszerű Hajdú-féle matematika tankönyvei és munkafüzetei is.
A Géniusz Könyváruház természetesen azokra a szülőkre és pedagógusokra is gondol, akik nem tudnak befáradni miskolci vagy ózdi üzletébe. Az egész
országból – sőt kis túlzással, szinte az
egész világból – megrendelhető minden
tankönyv és nyelvkönyv a Géniusz Könyváruház webáruházaiból a kifejezetten

Nagy változást jelent a gyerekek életében az iskolakezdés. Illusztráció: Pixabay

NORMÁL RENDBEN,
DIPLOMAÁTADÓKKAL

NYAKUNKON A TANÉVKEZDÉS

Bizonyára már sokan értesültek róla,
hogy a NAT 2020 keretében az 1., 5. és
9. osztályok tankönyvei és munkafüzetei megújulnak. Ezt azt jelenti, hogy
bizonyos tankönyvek és munkafüzetek
mind belülről, mind kívülről megújulva
jelennek meg. Ilyenek nagy részben az
1. osztály tankönyvei, de természetesen
vannak teljesen új tankönyvek is, mint
például 5. és 9. osztályban a Digitális kultúra, amely a legújabb idők tecnikai vívmányainak megfelelő használatát igyekszik megtanítani a gyerekekkel. Mivel
ezeknél a tankönyveknél és munkafüzeteknél sok esetben van átfedés a korábbi
évek kiadványaival, ezért a www.geniusztankonyv.hu webáruházában a Géniusz Könyváruház azt is feltüntette, hogy
a megújult tankönyvek és munkafüzetek
mely korábbi könyv/könyvek alapján készültek, ezzel is megkönnyítve az aggódó
szülők és pedagógusok munkáját.
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A rektort, a rektorhelyettest,
a kari vezetőket, a Bartók Béla
Zeneművészeti Intézet igazgatóját, a gazdasági terület
vezetőit magában foglaló testület hetente ülésezik, alkalmazkodva a felgyorsuló világ
megszaporodó feladataihoz –
tájékoztatta lapunkat Horváth
Zita általános rektorhelyettes.
– Szűcs Péter egyetemi tanárt kértem fel a tudományos és nemzetközi portfólió
ellátására szóló rektorhelyettesi tisztségre. Ezt a feladatot 2020. szeptember 1-jétől
látja el. A kari vezetők természetesen a tisztségükben
maradtak, kivétel a már említett Szűcs Péter: ő a Műszaki
Földtudományi Kar dékánja
volt, és most már tehát rektorhelyettesként folytatja tovább vezetői munkáját.
Az operatív testület legfontosabb feladata a jövőkép
meghatározása, a stratégiai
irányok kidolgozása, illetve
az ezek eléréséhez szükséges

Diplomaátadó ünnepségekkel kezdi meg a következő
tanévet a Miskolci Egyetem. Fotó: Mocsári László
feltételek megteremtése. Továbbá előkészíti a döntéseket
a szenátus üléseire.
Normál oktatási rendben
A Covid19-világjárvány miatt júniusban elmaradt diplomaátadó ünnepségekkel kezdi meg a következő tanévet a
Miskolci Egyetem. A korábbi
évek gyakorlatával ellentétben
– a járványveszélyre tekintettel tett biztonsági óvintézkedések miatt – idén nem lesz mód
arra, hogy a végzős hallgatók
rokonai, barátai a helyszínen,
a díszaulában vagy valamelyik közeli előadóban, kivetítésen keresztül kövessék az eseményeket. Viszont mindegyik
rendezvényt élőben streamelni
fogják, így azokat az ünnepsé-

gekkel egy időben, az egyetemi honlapon lehet majd megtekinteni. Az ünnepségeken
mindenki csak maszkban és
kesztyűben vehet részt. A diplomaátadók után, szeptember 5-én (szombaton) 10 órától az egyetemi kitüntetéseket
is átadják, majd szeptember
7-én (hétfőn) szintén 10 órától
rendezik meg a hagyományos
tanévnyitó ünnepséget a díszaulában.
Az egyetem vezetése arról
is döntött, hogy a tanév I. fél
évét – a járványügyi előírások
betartásával – normál oktatási
rendben kezdhetik meg mindaddig, amíg a kormány vagy az
Operatív Törzs ezzel ellentétes
intézkedést nem hoz.
K. I.
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Virtuálisan és személyesen is folytatódhat az oktatás
szeptembertől a Vodafone Digitális Tantermeiben
A Vodafone Magyarország májusban mutatta be Digitális
Tanterem szolgáltatását, melynek segítségével a piacon egyedülálló módon a tanórákat offline és online módon is le lehet
bonyolítani. Az elmúlt hónapokban 20 Digitális tantermi rendszert épített ki a vállalat, óvodákban, általános iskolákban és
gimnáziumokban egyaránt, így ezekkel együtt már közel 20
ezer pedagógus és diák tapasztalhatta meg a rendszer előnyeit. A tervek szerint az év második felében – a szeptemberi iskolakezdésre való tekintettel – meg fog duplázódni a kiépítések száma, hiszen egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan
megoldásokra, amelyek lehetővé teszik a személyesről virtuális oktatásra történő gyors és rugalmas átállást.

Az elmúlt pár hónap jelentős mértékben felgyorsította a
digitális oktatásra való átállást:
a pedagógusoknak az online
térben kellett átadniuk a tananyagokat, amiket a diákoknak
otthon, laptopon és okoseszközökön keresztül kellett feldolgozniuk. Ez több mind 100
ezer pedagógus és közel 2 millió diák napi rutinját alakította
át Magyarországon.
Többek között erre a helyzetre jelentett megoldást a Vodafone Magyarország, a SEOS és
a Delta Csoport okostantermi
megoldása, amely a virtuális
és valós tantermi felhasználást
egyaránt lehetővé teszi. A fizikai
Digitális Tanterem egy interaktív táblából, a tanórán résztvevő
diákok által használt eszközökből (jellemzően tabletek) és a
tanári laptopból áll, ezek mindegyike saját alkalmazásfelület-

tel rendelkezik. A tanóra során
az eszközök összekapcsolódnak
és kommunikálnak egymással,
ezáltal biztosítva a tanár számára, hogy irányítani tudja a diákok figyelmét. A tanár oktatási anyagokat és kérdéssorokat
tud kiküldeni mind a táblára,
mind a diákoknál lévő tabletekre. Azt, hogy a diákok eszközein
és a táblán pontosan mi jelenjen
meg, minden esetben a tanár
tudja irányítani függetlenül attól, hogy a tényleges tanteremben tartózkodnak-e a diákok
vagy fizikailag máshol vannak.
Így a megoldásnak hála, a rendszert használó iskolák nagy részének egyáltalán nem okozott
fennakadást a digitális oktatásra
való átállás.
Amennyiben újra sor kerülne arra, hogy hosszabb ideig az
online oktatás kerül előtérbe, a
diákok a saját, családban levő

eszközeiken becsatlakozhatnak
a pedagógus által tartott digitális tanórába. A pedagógus itt is
tudja a diákok figyelmét irányítani, miközben a feladatsorokkal
folyamatosan ellenőrizheti a tanulók tudását.
A szolgáltatást eddig 20 intézményben építette ki a Vodafone
Magyarország, így közel 20 ezer
diák és pedagógus tapasztalta
meg az online és offline oktatást
egyaránt lehetővé tevő rendszer
előnyeit.
„Mivel a diákjaim a „normál”,
offline tanórákról már ismerték
a rendszert, így folyamatos volt
az átmenet a digitális átállás során. Ebben az elzárt időszakban
nagyon fontos volt mindenki számára, hogy még ha csak az online térben is, de kapcsolatba kerülhessünk egymással. A rendszer
használatakor Skype-kapcsolat
segítségével hallhattuk, vagy akár

láthattuk is egymást. A diákok
ugyanúgy jelezhették óra közben,
ha valami nem volt számukra világos, vagy ha kérdéseik merültek
fel. Az óra menetébe gyakran építettem be rövid teszteket, melyek
eredménye a rendszernek köszönhetően azonnal látható mindenki
számára, így minden diák aktívan
részt vett az órákon.” – mesélt tapasztalatairól Hetzl Andrea, a
Bethlen Gábor Általános Iskola
és Gimnázium tanára.
„Számunkra a rendszer abban a tekintetben óriási segítség,
hogy a pedagógusoknak csak

egy felületen kell eligazodniuk.
Emellett nagyon örültünk, amikor
végre újra láthattuk, hallhattuk
egymást. Jó lehetőség volt olyan
kapcsolatok elmélyítésére is, ami
lehet, hogy közvetlenül nem jött
volna létre. Külön öröm volt számomra, hogy a tanórák után mindig továbbcsevegtek a gyerekek.
Élvezték a kötetlen „találkozásokat”, de ki is használták a rendszer
adottságait, kérdeztek egymástól
a tananyaggal kapcsolatban is.” –
tette hozzá Salamon Péterné Erzsébet, az Újbudai Petőfi Sándor
Általános Iskola intézményvezető-helyettese.
A Vodafone Magyarország
vállalati kínálatában elérhető
rendszerrel egy osztályterem
teljes kiépítése okostáblával,
tabletekkel és tanári laptoppal
az adott intézmény igényeitől
és a lehetőségektől függően 5
és 12 millió forint között mozog.
Ugyanakkor az intézményeknek
lehetőségük van a korábban pályázati rendszerben vagy támogatások útján szerzett okostáb-

lák, számítógépek használatára,
illetve a diákok saját eszközeinek
(pc, laptop, android és iOS rendszerű okostelefonok és tabletek)
bevonására a SEOS-szal tartott
órák során. Ebben az esetben
csak a szoftver megvásárlására van szükség, ami jóval alacsonyabb, akár havi 600 Ft/diák
költségszinten is elérhető az intézményeknek.
„A digitális oktatásra való átállás felgyorsulása, ha lehet így
mondani, a járvány pozitív hatásai közé sorolható, hiszen nagyon
rövid idő alatt sikerült véghezvinni egy hosszú évek óta húzódó,
ugyanakkor nagyon fontos folyamatot. Bízunk benne, hogy a digitális oktatás pozitív tapasztalatait az intézmények hasznosítani
fogják és szeptembertől egymást
kiegészítve alkalmazzák a régi és
az új eszközöket, ezzel segítve a
tanárok munkáját és a diákok fejlődését – mondta el Király István,
a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatások üzletágának
vezérigazgató-helyettese.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.digitalistanterem.hu
499-4/2020

NE ÉGESS – KOMPOSZTÁLJ!
Lakossági komposztálást segítő program indul Miskolcon
A miskolci önkormányzat hagyományosan eszközökkel, tanácsadással, oktatással segíti a lakossági komposztálást. Most
a LIFE IP HungAIRy projekt segítségével a következő 6 évben
is folytatódik a lakossági komposztálási program, mely elősegíti a kerti hulladékok égetésének betiltásához való alkalmazkodást, a zöld javak kertjeinkben való hasznosítását.
2020 szeptemberétől – az
országos szabályozáshoz igazodva – Miskolcon is TILOS
lesz a kerti hulladékok, avar,
növényzet elégetése. Ehelyett ezek felhasználását, helyben hasznosítását segíti elő
a szintén szeptemberben induló komposztálási program.
A komposztkeretek osztása a

LIFE IP HungAIRy (LIFE17 IPE/
HU00017) projekt az Európai Unió LIFE programjának
támogatásával valósul meg.
Célja a levegőminőség javítása 10 magyarországi városban, így Miskolcon is. Az első
fázisában 600 db komposztkeret talál gazdára, amelyekre a hungairy@miskolc.hu

e-mail-címre lehet igénylést
küldeni. Az emailben meg
kell adni az igénylő nevét, elérhetőségét és a komposztáló
elhelyezésére szolgáló ingatlan pontos címét és helyrajzi
számát. Miskolci kertes ingatlanonként 1 darab ingyenes
komposztálót kérhetnek magánszemélyek, közcélú intézmények és társasházak.
Az igénylők vállalják, hogy:
• jogkövető magatartást gyakorolva, nem égetik el kerti hulladékaikat,
• részt vesznek egy 45 perces
tájékoztatón, ahol a komposz-

tálás jó gyakorlatához kapnak
segítséget,
• 3 évig rendeltetésszerűen
használják a tulajdonukba kerülő komposztálót,
• biztosítják a rendeltetésszerű használat ellenőrzésének lehetőségét.
A komposztálással elősegíthetjük a természet önfenntartó körforgását, hiszen olyan
anyagokat juttatunk vissza a
talajba, melyek javítják annak
minőségét. A nagyobb méretű fás, illetve növényi részeket
aprítás után helyezzük a komposztkeretbe. Ügyeljünk arra,
hogy ételmaradék, tarackoló
növények friss gyökerei, valamint olyan anyagok, melyek
nem bomlanak le, ne kerüljenek a komposztba. A helyes
komposztálás gyakorlatáról a
tájékoztatókon az Ökomenedzser Iroda munkatársai bővebb felvilágosítást adnak,
de a hungairy@miskolc.hu
e-mail-címen is kérhető a témában tanácsadás.
A tájékoztatók időpontjairól és helyszíneiről a jelentkezők hamarosan értesítést kapnak. Ezeken kerülnek átadásra
a bükki fenyőből, miskolci vállalkozás által készített, közel
egy köbméter űrtartalmú,

kötegelt komposztkeretek.
A lapra szerelt keret súlya kb.
20 kilogramm, ezért érdemes
autóval vagy kézikocsival, kerékpárral érkezni.
A komposztálási programhoz csatlakozó helyi lakosok
részére a projekt keretében
működő Ökomenedzser Iroda munkatársai szakmai ta-

nácsadást is biztosítanak. A
program a következő években is folytatódik újabb komposztálók kiosztásával, tanácsadással.
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Másodszor is szólt
a rock Perecesen
A rocknapon idén is helyi
amatőr zenekarok szórakoztatták a közönséget.
Második alkalommal rendezték meg szombaton a Perecesi Rocknapot a városrész
szabadtéri színpadán. A zenés rendezvényen ezúttal Kiss
Csaba és Barátai mellett a
Purple Sunset, az Excelsior és
a Későn Szóltál formáció lépett
fel. Sziszák Benedekné egyesületi elnök érdeklődésünkre
elmondta, már az első, 2019ben megrendezett Perecesi
Rocknap célja is az volt, hogy
színpadot, fellépési lehetőséget biztosítsanak olyan amatőr
zenekaroknak, amelyek úgy
Pereceshez, mint egész Miskolchoz is kötődnek. Hozzátette, mivel a tavalyi rendezvény is
nagy sikernek örvendett, ezért
nem is volt kérdés a folytatás.
– A Kiss Csaba és Barátai
formáció keresett meg minket az ötlettel, mivel itt helyben adott egy jó akusztikájú,
ráadásul gyönyörű környezet-

ben lévő színpad. A koncertekre már akkor is sokan voltak
kíváncsiak, így örültünk neki,
hogy idén folytathattuk. Öröm
volt számunkra az is, hogy
idén már nemcsak perecesiek
jöttek, hanem Miskolc számos
pontjáról érkeztek érdeklődők
a rocknapra – tette hozzá.
A programot az Új Bányamécs Egyesület szervezte,
annak létrejöttét viszont Kiss
Csaba, magánszemélyek és a
térség önkormányzati képviselője is támogatta.
– A pénzbeli támogatáson
túl én arra helyeztem a hangsúlyt, hogy a rendezvényhez
méltó körülményeket biztosítsunk a helyszínen. Ennek
érdekében az elmúlt hetekben a Városgazda munkatársai többször is levágták a füvet
a színpad környékén, emellett
pedig rendbe hozták a kaput,
és több padot is kijavítottak
a rendezvényt megelőzően –
tette hozzá Bazin Levente önkormányzati képviselő.
Tajthy Ákos

A szabadtéri színpadon rendezték meg a rocknapot. Fotó: M. L.

VISSZATÉRT A TÁRSASJÁTÉK KLUB
Számoltuk a napokat, hogy
mikor indulhatunk újra –
emlékszik vissza a karanténban töltött időszakra Puskás
Tibor, Gémeskút Társasjáték
Klub Miskolc elnöke.
A játék az nem játék –
mondja Terence Hill sokat idézett filmjében. A pókerasztalnál talán megállja a helyét ez a
kijelentés, a társasjátékok világában azonban már csak tántorogna, ott a lényeg ugyanis a
közösen eltöltött idő. Aki számára a Monopoly, a Gazdálkodj okosan, a Ki nevet a végén? vagy a hasonló, dobsz és
lépsz mechanikájú táblajáték
jelenti a nagybetűs társasozást, annak ideje új ismereteket gyűjtenie. Rengeteg olyan
fejlesztés látott napvilágot az
utóbbi években, amit érdemes
kipróbálni: nem csak azok találják meg a számításukat a
dobozokban, akik könnyed
szórakozásra vagy izgalmasan
csomagolt logikai kihívásokra
vágynak, de azok is, akik a bonyolult, végletekig kidolgozott
játékmenetet kedvelik. A board
game-kedvelők kis hazánkban
is egyre többen vannak. A Gémeskút Társasjáték Klub Miskolc például négy éve szervez
játszós esteket heti rendszerességgel, amikre főképp felnőttek járnak kikapcsolódni.
Puskás Tibort, a klub alapítóját
és jelenlegi vezetőjét arról kérdeztük, a veszélyhelyzet után
sikerült-e a társasjátékok szerelmeseinek is visszazökkenni
a normális kerékvágásba.
– Hogy hatott a klubéletre a
koronavírus?

Piacképes tudást kínálnak
Táncos, fotográfus vagy
éppen animációkészítő –
egy szakgimnázium, ahol
párhuzamos művészeti oktatást kínálnak. R-Go gidák
indultak innen, mások táncosként nemzetközi színpadokon lépnek fel, és van,
aki sminkesként, fotósként
dolgozik ma már. A Balázs
Győző gimnázium széles
képzési portfóliója mindehhez megfelelő alapot nyújt.
Az iskola tanárai mindig is
törekedtek arra, hogy diákjaikat maximálisan bevonják
a rendezvényeik szervezésébe, lebonyolításába. Reklámtól a dokumentálásig – legyen

szó grafikáról, animációról,
fotóról: a fiatalok mindenbe betekintést nyerhetnek. Itt
a művészeti oktatás szorosan
összeforr magával a rendezvényszervezéssel. – Ez a végzettség nagyon jól hasznosítható egy saját vállalkozás
beindításánál (esküvők, ballagások, évfordulók megszervezésére), művelődési házaknál
vagy akár nagyobb cégeknél
való elhelyezkedés esetén is –
hangsúlyozza Marschalkó Edit,
a Balázs Győző Református
Gimnázium tánctagozatának
vezetője. – A rendezvényszervezésnél egy folyamatábrát is
készítenek maguknak a különböző fázisokról. Ez például ál-

A gimnázium karácsonyi előadása. Fotó: Beregi László
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lásinterjún nagyon jól szokott
mutatni.
Mindamellett, hogy vállalkozási és jogi ismereteket
is szereznek, megismerhetik
a pályázatírás rejtelmeit, sőt:
a szakmai idegennyelv tanulásában az iskola angol nyelvi lektora segít – végzés után
akár abban is, hogyan írják
meg az önéletrajzot, ha külföldre mennének dolgozni
vagy továbbtanulni.
A diákjaikat már az első évtől személyre szóló pályaválasztási tanácsokkal látják el.
Szinte mindenkit fel is vesznek arra a helyre, ahová jelentkezett. – Az elmúlt 15 évben volt, aki külföldön tanult
tovább táncosként; más folyamatosan turnézik, nemzetközi
színpadokon lép fel az Experidance-szel. Mást az Operettszínházban láthatunk rendszeresen fellépni, de többen
nyertek felvételt a Táncművészeti Egyetemre is. És van
olyan egykori diákunk is, aki a
Semmelweis Egyetemen végzett pszichológiát, és táncterápiával kezdett el foglalkozni.
Büszkék vagyunk arra is, hogy
az R-Go együttes mindkét gidája nálunk végzett.
Kujan István

A Gémeskút Társasjáték Klub Miskolc négy éve szervez játszós esteket

– Mindenkit érzékenyen
érintett, hiszen évek alatt egyfajta életmódunkká vált már a
heti közös játék, de szerencsére neten tartottuk a kapcsolatot, egymásnak, illetve az oldalunkra posztolgattuk otthoni
játszmáink képeit, ráerősítettünk az online társasjátékok
használatára, aztán számoltuk
a napokat, hogy mikor indulhatunk újra.
– Mikor jött el ez a pont?
– Július elején. A kiesés pótlására beszúrtunk rögtön két
maratoni napot, azaz 12 órás
játszós szombatokat is.
– Mi a tapasztalat, visszatérnek lassan a klubtagok?
– Igen, nagyjából ugyanan�nyian vagyunk, mint azelőtt,
akik még lemaradtak, azok
nem a járványhelyzet, sokkal
inkább egyéb munka vagy családi elfoglaltság miatt.
– Van egy Pandemic nevű játék, amiben egy világjárvány ellen kell küzdeni a játékosoknak.

Mennyire ugrott meg a kereslet
ez iránt az év elején?
– Szerintem sokan elővették. Mindenesetre mi otthon,
a home office első napjaiban
feltettünk egy játékot az akkori világképnek megfelelő
fertőzöttséggel, és ha jól emlékszem, meg is állítottuk a
járványt, szóval a későbbiekkel
kapcsolatban részemről mosom kezeimet.
– Mi most a sláger a játékok
között?
– Szerencsére a játékdömping
nem állt meg, folyamatos a túlkínálat, mindig hoz valaki valami újdonságot a klubba is. A
hatalmas kedvencemmé vált az
évek során a Fantastic Factoriest, Troyes és az Altiplano, szinte
minden alkalommal megtanítom pár embernek valamelyiket.
– Két hete is tartott a klub
szombati játékmaratont. Mit
kell tudni erről az alkalomról?
– Legutóbbi két maratonunkon – talán a hosszú kihagyás-

nak köszönhetően is – népes
tábor gyűlt össze, alkalmanként 30 főnél is többen voltunk, a hangulat a régi volt.
Egyaránt asztalra kerültek nehezebb, több órás stratégiai, és
gyors, sok fős partijátékok is. Jó
hangulatban és – sajnos mindkét esetben – nagyon gyorsan
telt el a 12 óra.
– Rengeteg nagy, élő társasos
fórum maradt el idén, nem csak
nálunk. Ez vajon milyen hatással van a közösségre? Megnövekedett az internetes aktivitás?
– Megszaporodtak az élő
adások, podcastek külföldön
is, itthon is. A játékismertetők mellett több kötetlen
beszélgetést lehetett meghallgatni: társasjátékozással,
fejlesztéssel meg mindenféle
idevágó dologgal kapcsolatban, akár interaktív részvétellel. Ez a forma például hiánypótló, és a karantén hatására
erősödött meg.
Bájer Máté

Felkészültek a látássérült
vendégek fogadására
Tegyük láthatóvá a múzeumot címmel indult
program, melynek célja,
hogy élvezhetőbb tárlatok
szülessenek a látássérültek
számára is a jövőben.
Múzeumokat és kiállítóhelyeket látogattak meg a Látás-Mód Alapítvány munkatársai, és olyan műhelymunkákat
tartottak, amelyeken keresztül
bemutatták, mivel bővíthetők
a látássérült személyek számára a különböző tárlatok által
kínált élmények. A résztvevő
intézmények között a megyében működő számos múzeum
mellett vár, kastély és élménypark is szerepelt. A program
2019 szeptemberében indult, a

projektzáró eseményt augusztus 26-án, szerdán tartották a
Herman Ottó Múzeum központi épületében.
– A múzeum szakmai partnerséget vállalt a programban – mondta lapunknak
Marosi Ágnes múzeumpedagógus. – Egy olyan műhelymunka-sorozatról beszélünk lényegében, ahol a
Látás-Mód Alapítvány munkatársai az általunk szervezett 10 helyszínre látogattak
el a megyében. Összesen 19
intézmény 107 munkatársa
vett részt a munkában.
Az alapítvány szakemberei
elmondták a műhelymunkákon azt is, milyen típusú látássérüléssel élnek emberek,

A projektről szerdán tartottak sajtótájékoztatót

és ezek közül melyekkel találkozhatnak nagyobb részben a múzeumok és tárlatok
dolgozói. Elmélyültek a segítségnyújtás módjaiban, megismerkedtek a megfelelő kommunikációs lehetőségekkel.
– Az alapítvány emberei
minden helyszínre vittek szimulációs eszközöket, amiket
kipróbálhattak a szakmai munkatársak, így megtapasztalhatták, hogy különböző szembetegségekkel egy-egy látogató
hogyan éli meg a kiállítást.
Marosi Ágnes elmondta azt
is, a cél, hogy több érzékszervre is hasson egy kiállítás.
– A múzeumokban kölcsönözhető hangos tárlatvezető
eszköz mellett érdemes odafigyelni, hogy megfelelő fényeket és betűméretet használjunk. A műhelymunkák
során elhangzott az is, hogy
hasznos, ha az épület makettje
már a bejáratnál megjelenik.
Ez megfogható, kitapogatható, így rendkívül jó támpontot ad a látássérültek számára
abban, hogy az épületben hogyan tudnak közlekedni.
B. M.

8 Közlekedés

Miskolci Napló

HOL ÉS HOGYAN KERÉKPÁROZZUNK?
Folyamatosan nő a kerékpáros közlekedés népszerűsége, a
szabályok betartása viszont két
keréken is fontos.
A koronavírus-világjárvány
miatt napjainkban reneszánszát
éli a kerékpározás. Sorra jelennek meg a világhálón azok a hírek, melyekben a nagyobb gyártók jelentik be, egekbe szöktek
a biciklieladások, és a szervizek
leterheltsége is nőtt. Azt, hogy
többen kerékpároznak, a hatóságok is látják, és sajnos nem
egyszerűen csak azt, hogy nőtt
a drótszamárral közlekedők száma, hanem azt is, hogy több a
biciklis baleset is – tudtuk meg a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának osztályvezetőjétől.
– A tavalyi és az idei év azonos
időszakát vizsgálva jelentős növekedés látható: 2019-ben mindössze 34, míg idén 53 kerékpáros baleset volt – mondta Pitkó
László, aki hozzátette, ezeket a
számokat növelik még azok a
balesetek is, melyeket nem jelentenek a rendőrségnek.
Fontos az is, hol kerékpározzunk. A rendőrség azt mondja,
hogy ahol van kiépített, az úttesttől elkülönített kerékpárút,
ott azt kell használni. „Nem lehet, hanem kötelezően ott kell
közlekedni a kerékpárral. Ahol
nincs, ott sem a járdán, hanem

Vitaestsorozat
indul a közlekedésről
A hat részből álló sorozat fő
célja, hogy egyfajta társadalmi párbeszéd, konszenzus
alakuljon ki a város közlekedésének megreformálásával
kapcsolatban.

Reneszánszát éli a kerékpározás. Fotó: Juhász Ákos

az úttesten kell haladni. Kivételt képez, ha az út felülete alkalmatlan a kerékpáros közlekedésre, de ilyenkor is 10 km/h-t
meg nem haladó sebességgel
haladhatunk úgy, hogy a gyalogosokat ne akadályozzuk a közlekedésben – részletezte Pitkó
László. Más a helyzet persze –
folytatta –, ha a járdából van leválasztva a kerékpárút.
– Ki kell térni a gyalogosátkelőkre is, ami már a nevéből
adódóan is a gyalogosok közlekedésére szolgál. Itt a kerékpáros
csak akkor jár el szabályosan,
ha a bringáját áttolja a túloldalra. Egyedül akkor más a helyzet,
ha a zebra mellett van kerékpá-

ros átvezető, mert mondjuk arra
halad egy kerékpáros útvonal.
Viszont ekkor sem a csíkozott
szakaszon, hanem csak mellette
szabályos tekerni a biciklit – tette hozzá az osztályvezető, aki felhívta a figyelmet arra is: a közúti
szabályok a kerékpárosoknak
sem opciók csupán, azokat kötelező betartani.
Hogy ha piros lámpán hajtanak át, és intézkedés alá vonják
őket, ötvenezer forintos közigazgatási bírsággal is „gazdagodhatnak”.
Azt pedig az autósoknak érdemes tudni, hogy a kerékpárosok nem szükséges rossznak
számítanak a közutakon. „A

kerékpáros alapvetően minden
úton közlekedhet, kivéve ahonnan ki van tiltva. Az autós pedig csak úgy kerülheti ki, hogy
sem a bringást, sem a másik sávban érkezőket nem veszélyezteti.
Néhány éve éppen megyénkben
indult el az a kampány, mely az
1,5 méter előzési oldaltávolság
megtartására hívja fel a figyelmet, örömünkre szolgál, hogy
ez most országossá vált. Ez az
oldaltáv azért szükséges, mert
így nem veszélyeztetik azokat
a bicikliseket sem, akik esetleg
bizonytalanabbul közlekednek
járművükkel – tette hozzá Pitkó
László.
Tajthy Ákos

Mozgásban a város címmel szervez vitaestsorozatot
Miskolc közlekedésével kapcsolatban a Kerékpáros Miskolc Egyesület. Az első alkalmat szeptember 3-án rendezik
meg a városháza közgyűlési termében, ennek témája a
közterület-használat lesz. A
vitaesten a témáról Molnár
Berta építész, urbanista tart
előadást, akihez a pódiumon
Szunyogh László, Miskolc főépítésze mellett Dobos Sára tájépítész és Somogyi Gábor településmérnök csatlakozik.
Kunhalmi Zoltán, a szervező egyesület elnöke érdeklődésünkre elmondta, céljuk az,
hogy egy társadalmi párbeszéd alakuljon ki a város közlekedésével kapcsolatban.
- Miskolcon korábban nem
nagyon volt jellemző, hogy
ilyen témákban társadalmi
párbeszéd alakuljon ki. Miközben az világosan látható, hogy a közlekedésben jelentős paradigmaváltás van,
változik a közlekedés rendje,

módja. Miskolc közlekedése jelenleg egyértelműen az
egyéni autóhasználatra optimalizált, sok helyen nem vonzóak a gyalogos vagy éppen a
kerékpáros feltételek, hiányzik
a közösségi közlekedés előnyben részesítése, ráadásul még
az egyéni autóhasználók sem
elégedettek a rendszerrel. Ez
a rendszer változásra érett,
de a változással kapcsolatban
jó volna, ha társadalmi konszenzus jönne létre. A vitaest
célja, hogy ezzel kapcsolatban
egy közös gondolkodás induljon el. Ez csak az első lépés, de
hisszük, hogy nagyon fontos
lépés – mondta.
Egy-egy vitaest a következőképpen fog felépülni: alkalmanként lesz egy körülbelül
húszperces bevezető előadás
a téma nemzetközi kitekintéssel is rendelkező szakértőjétől. „Ezt követi egy félórás
pódiumbeszélgetés az előadóval egy‐egy miskolci illetékes,
közéleti személyiség és szakmai civil közreműködésével,
végül egy nagyságrendileg
negyvenperces kérdezz-felek
jön majd a közönséggel” - tette hozzá Kunhalmi Zoltán. A
részvétel mindenki számára
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
T.Á.

Hirdetés

ALAPOT SZÁLLÍTUNK
és a koszorúját is megöntjük!

Beton-szaktanácsadás,
gyártás, szállítás
és szivattyús bedolgozás
Betonacél-kengyelek
egyedi méretben is!
Homok-, kavics-, kőértékesítés
kis és nagytételben is
Részletekért érdeklődjön:
Telefon: 30/32-90-800
E-mail: info@remixbeton.hu

Apróhirdetés
Ha úgy érzed van elég gyermeknevelésben szerzett tapasztalatod,
szabadidődben szívesen segítesz
másoknak, akkor várunk a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány csapatába. Jelentkezz ezen a számon:
30/386-5885.
Önkénteseket keresünk, akik
szívesen segítenének kisgyerekes
családoknak heti néhány órában.
Ha dolgozol, akár délelőtt, délután
vagy hétvégén is segíthetsz. Jelentkezés: 70/521-0913.
Nyaraló eladó a Kistokaji tónál.
Emeletes, szigetelt ház, a telek 541
négyzetméter. Érd.: 70/9444-295.
Bútorkárpitok és szőnyegek
tisztítása! Ülőgarnitúrák, fotelek,
ágyak, kanapék, székek, szőnyegek, padlószőnyegek helyszíni tisztítása, gyors száradási idővel, garanciával. Tel: 70/320-3483 www.
tisztitomiskolc.hu.
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336
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Az akció érvényes: 2020. 08. 29-től 2020. 09. 04-ig

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

MISKOLCI SZERVIZÜNKBE AUTÓSZERELŐT KERESÜNK! Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal lehet.

Sindy papírzsebkendő
Garden légfrissítő ut., 260 ml
Cif mosogató, nature, 450 ml, 731,11 Ft/l
Perla kéztörlő, 1 tekercs
Flóraszept 1 l
Lenor öblítő, 750-930 ml, 758,66-611,82 Ft/l
Bref Power Aktív Trio
Star WC-papír, 24 tekercs
Fürdőszobaszőnyeg 999 Ft/fm
Glade One Touch trió, ut.
Helia-D Botanic arckrém
Lenor mosógél, 0,99 l, 1009,09 Ft/l
Casting Creme Gloss
Bonux mosópor, 3 kg, 499,66 Ft/kg
Feba gazdaságos, beltéri falfesték, 14 l
Színes beltéri falfesték, 5 l

219 Ft
399 Ft
429 Ft
459 Ft
599 Ft
629 Ft
999 Ft
1099 Ft
1199 Ft
1299 Ft
1699 Ft
1299 Ft
1799 Ft
1699 Ft
4999 Ft
9499 Ft

159 Ft
329 Ft
329 Ft
399 Ft
499 Ft
569 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
1399 Ft
1499 Ft
4499 Ft
8999 Ft

267-13/2020
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Miskolci Napló – A város lapja

MEGKEZDTE A MUNKÁT AZ
ÚJ TRÉNER

Finn játékost
igazoltak
Rutinos hátvéddel erősítette meg keretét a DVTK Jegesmedvék. A korábbi finn
válogatott Mikko Pukka
637 finn és 84 svéd élvonalbeli mérkőzés tapasztalatával érkezik Miskolcra.
Mikko Pukka végigjárta a
Tappara utánpótláscsapatait, majd 18 évesen már a finn
élvonalbeli felnőttcsapat tagja lett. Ezt követően még 6
éven keresztül tartozott a
tamperei együttes kötelékéhez, miközben a Mestis ligában is szerepelt kölcsönjátékosként. 2006-ban hagyta
el végleg nevelőegyesületét a
TPS kedvéért, majd a Luleå
HF színeiben 84 mérkőzésen
szerepelt a svéd élvonalban.
A 2008/2009-es évadban ki-

próbálta magát Oroszországban is, de még ugyanebben a
szezonban hazatért Finnországba a SaiPa együtteséhez,
ahol 5 évig jégkorongozott.
Ebben az időben a finn válogatottban is szerepet kapott
4 mérkőzés erejéig. 2014-ben
a Vaasan Sport csapatához
szerződött, ahol 3 évig játszott, és a csapatkapitányi
„C” betűt is viselhette. Ezt követően pályafutásában újabb
svéd kaland következett a IF
Björklöven együttesénél, ami
szintén 3 évig tartott. A legutóbbi, 2019/2020-as szezont
a KOOVEE csapatkapitányaként kezdte meg, az évad második felében pedig a szlovák
ligában szerepelt a Dukla Michalovce színeiben.
dvtk.eu

9

Hétfőn megtartotta első
edzését a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatánál az
új vezetőedző, Dave Allison.
A 61 esztendős kanadai
tréner a klub tájékoztatása
szerint az edzés után elárulta: a miskolciak Németországba távozott előző edzője,
Glen Hanlon segítsége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
átvegye a szlovák élvonalban érdekelt – ám a következő idényre vészmegoldásként
a hazai Erste Ligába is nevezett – Jegesmedvék kispadját.
Mint mondta, a Tipsport Liga
egy jó bajnokság, saját csapatának pedig jó játékosai vannak, köztük fiatalok is.
„A szlovákok nagyon technikásak és kreatívak, de magunkra kell fókuszálnunk.
Gondoskodnunk kell róla,
hogy a korong nálunk legyen,
az a csapat tud gólokat lőni,
amelyik birtokolja a korongot” – fogalmazott Allison. Kifejtette: elsőre nem tudta megjegyezni a játékosok nevét, a
számokra viszont emlékszik,
és nála mindenki tiszta lappal
indul. „Lesznek olyan srácok,
akikre támaszkodni fogunk, de
nekik is el kell végezni a munkájukat. Ahogy Bruce Springsteen mondta, „az ajtók nyitva állnak, de az odavezető út
nincs ingyen”. Az öltözőben

Mikko Pukkával erősített a Jegesmedvék. Fotó: dvtk.eu

A keret javarészt összeállt, még egy csatárt szeretnének szerződtetni. Fotók: dvtk.eu

mindenki fontos tagja a csapatnak” – szögezte le.
Nagy Ádám, a DVTK Jegesmedvék általános igazgatója közölte, hogy a keret
javarészt összeállt, még egy
csatárt szeretnének szerződ-

tetni az edzőtábor első napjaiban, aztán az edzővel folyamatosan figyelik majd, hogy
kire van még szükségük. A játékosok java része már a csapattal van, néhányan azonban az utazások, tesztelések

Munkába állt az új tréner

miatt még nem érkeztek meg,
így folyamatosan fog kiegészülni a keret, amely jelenleg
néhány juniorral folytatja a
munkát.
A felkészülési programjuk
nagyjából összeállt, ám az utazási korlátozások megnehezítik a dolgukat. Pénteken a Vasas csapatával fognak játszani,
amely egy zárt kapus, közös
gyakorlás lesz, így az eredményt nem is hozzák nyilvánosságra.
„Elsősorban az a lényeg,
hogy a fiatal játékosok megmutathassák, mire képesek. A
szakmai stáb számára is fontos
lesz, hogy képet kaphassanak
a csapatról” – fejtette ki Nagy
Ádám, hozzáéve, az első hivatalos mérkőzésük szeptember
4-én lesz.

Továbbra is érvényben vannak az óvintézkedések
Szigorította a szervezési és
egészségügyi előírásokat a
Magyar Labdarúgó Szövetség augusztus közepén.
A szurkolókat is türelemre
és az előírások betartására
intik.
Az előírások értelmében
az élvonalbeli kluboknak járványügyi felelőst kellett kinevezniük. Központi tesztrendszer keretében minden
bajnoki mérkőzés előtt legfeljebb 72 órával PCR-tesz-

tet kell elvégezni a mec�csen résztvevő valamennyi
sportszakemberen. Az elvégzett tesztekről nyilvántartást
kell vezetni. Minden mérkőzés szervezésekor sportzónát
kellett kijelölni.
A szurkolókat türelemre intik, kérik, hogy tartsák be az
általános higiéniás előírásokat
és a pályarendszabályokat. Betegség tünetével (láz, torokfájás) érvényes bérlet vagy jegy
birtokában is inkább maradjanak otthon. Ne gyülekezze-

nek továbbá a DVTK stadion
környékén, és mindenben kövessék a biztonsági szolgálat
helyszínen tartózkodó munkatársának útmutatását. Érdemes aztán időben kiérkezni a
stadionhoz meccsnapon, mert
a beléptetés a 1,5 méteres távolság megtartása miatt rendkívül lassú lehet.
A lelátón, a beléptetés során, a büfében és a mellékhelyiségben is tartsák a 1,5 méteres védőtávolságot, valamint
használják a kihelyezett fer-

tőtlenítő hatású szappant. A
fertőzésveszélyre tekintettel
ezúttal ne hozzanak magukkal makukát (a büfékben sem
lehet kapni), továbbá felelősséggel fogyasszanak alkoholt.
Aki teheti, ne hozzon magával
ölben ülő kisgyereket, nagyméretű táskát, illetve a mérkőzés után senki ne menjen
a lelátó korlátjához (tilos a
pacsizás is). Végül a találkozó után legkésőbb 30 perccel
hagyják el a stadion területét.
dvtk.eu

Tartsuk be a higiéniás előírásokat! Fotó: dvtk.eu

a Miskolci Naplóban

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

t ök t ő

Miskolc, Andrássy u. 14. H.: ZÁRVA, K-P.: 6:00-17:00, Szo.: 6:00-13:00 V.: zárva

1086-0/2020

Sertés comb:
1099 Ft/kg Kacsa szárnytő:
599 Ft/kg
Sertés lapocka:
1099 Ft/kg Házi tepertő:
1999 Ft/kg
Sertés karaj:
1159 Ft/kg Házi sültzsír 0,9 kg:
799 Ft/db
Sertés tarja:
1159 Ft/kg Házi májas hurka:
699 Ft/kg
Sertés láb:
199 Ft/kg Házi sütőkolbász:
999 Ft/kg
Grill csirke (1,2 kg):
639 Ft/kg Hagyományos
1199 Ft/kg
Csirke mellfilé:
1099 Ft/kg füstölt csülök:
Kacsa farhát:
149 Ft/kg Hagyományos füstölt tarja: 1999 Ft/kg Szép-kártya-elfogadóhely
FRISS MARHA HÚSOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!
Újdonságaink: Hajdúdorogi Kézműves sajtkülönlegességek, gouda sajt, parenyica,
érlelt kakukkfüves tehén sajt, camembert, vörösborban érlelt kecske sajtok.
Miskolc, Szentpáli u. 2-6. (Plaza oldalában)
H.: 8:00-18:00, K.-P.: 7:00-18:00, Szo.: 7:00-15:00

már Szirmára és Martin-kertvárosba is!
Belváros, Avas, Hejőcsaba, Görömböly, Tapolca

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

Figyelje akciónkat a Facebookon!
Testvérvárosok útja 16. (volt százas bolt helyén)

Pizzák, hamburgerek,
gyrosok!

06/46-344-444, www.pizzaavas.hu
FŰTS BE A TÉLNEK,
HŰTS BE A NYÁRNAK!

A hírportál
www.minap.hu

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

Fűtés akár 50%-kal olcsóbban, mint gázzal. Kedvezményes „H” tarifa igényelhető.
Splitklímák telepítése, karbantartása, forgalmazása
Ingyenes helyszíni felmérés

info@hibridklima.hu, www.hibrid-klima.hu

Tel.: 06-20/245 54 69

1094-0/2020

APRÓHIRDETÉSEK

Kukori Húsáruház – Krup Húsáruház

397-12/2020

Hirdetés

10 Hirdetés

Miskolci Napló

SZAKMÁJUK A HIVATÁSUK

Ha lehetne, akkor sem
választanának más pályát,
és örömmel tanítanak
technikumban – nyilatkozták
lapunknak miskolci oktatók.

Inter-V Kft. keres
NYUGDÍJAS munkatársat
részmunkaidőben,
telephelyünkön lévő
KÜLSŐ KARBANTARTÁSI
MUNKÁK elvégzésére.
Jelentkezéseket a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.
Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

1078-0/2020

Van lehetőség
tehetséggondozásra
– Kereskedelmi, vendéglátóipari, pénzügyi profillal rendelkező iskolában tanítok, ahol
meghatározó a matematika. Ha
ezt a tantárgyat nem jól adom át
nekik, egyszerűen nem tudnak
haladni a szakmai tárgyakban
sem – fogalmaz Tóth Géza matematika-kémia szakos tanár. 30

Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja. Fotó:
Mocsári László

éve dolgozik a szakképzésben,
20. tanévét kezdi meg a Miskolci
Szakképzési Centrum Berzeviczy Gergely Technikumában.
Azt mondja, mindig is tanári
pályára készült, amiben egykori
oktatói óriási szerepet vállaltak.
– Az elmúlt évtizedekben sok
sikerben volt részem. Legutóbb a
szakképzési centrumtól kaptam
Arany minősítésű tehetséggondozó címet. A Berzeviczy az
elmúlt 25 évben minden fontosabb városi és megyei versenyt
megnyert saját kategóriájában,
de nagyon sok jó országos eredménnyel is rendelkezünk.
Inspiráló környezet
Korábbi oktatói miatt lett
tanár Velenyákné Vanta Anna
is. A Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari
Technikumának angol szakos
tanára 40 éve van a pályán. Azt

mondja, nem könnyű szakma,
de jó döntést hozott. – Ha egy
munkahelyre jó bejönni, az már
fél egészség – vallja. – Nagyon
jó a nevelőtestület, emberileg
és szakmailag is inspiráló a
környezet. Jól ismerem a szakképzést; itt a gyerekek nagyon
talpraesettek, jó értelemben
vagányok. Meg kell találni velük
a közös hangot, akkor könnyen
taníthatók. Legnagyobb szakmai sikerem az volt, amikor egy
nyelvi előkészítős osztályban a
diákok 70 százaléka nyelvvizsgával hagyta el az iskolát – úgy,
hogy nem jártak különtanárhoz.
A műszaki világ egyébként
is az életközege: a Bláthyban
ismerkedett meg a férjével,
és van két mérnök fiuk. „Egy
egész családot köszönhetek
ennek az iskolának”, teszi
hozzá. Azt is mondja, hogy az
itt tanult szakmákkal nagyon

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

Munkatársakat keresünk
Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:
l Termelési munkatárs

www.myhrteam.hu

Elérhetőségeink: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.
+36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu

Az Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola szeretettel várja
A ZENÉT TANULNI VÁGYÓ FIATALOKAT!
A felvételi meghallgatás időpontjai:
2020. szeptember 2., szerda 14–18 óráig
2020. szeptember 3., csütörtök 14–18 óráig
Helyszínei:
Egressy Béni Zeneiskola, 3525 Miskolc, Palóczy u. 4.
Erkel Ferenc Zeneiskola, 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 57.
További jelentkezési lehetőség a honlapon keresztül:
www.egressy-erkelzeneiskola. sulinet.hu

1003-0/2020

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

1085-0/2020

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését,
kérjük, jelezze nekünk, felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

NEVES MISKOLCI ELEKTRONIKAI
PARTNERCÉGÜNKHÖZ KERESÜNK
ü KIEMELKEDŐ BÉREZÉS
üC
 AFETERIA (PLUSZ JUTTATÁS PRÓBAIDŐ ALATT IS)
üH
 ŰSÉG- ÉS SZEZONBÓNUSZ
ü I NGYENES BUSZJÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL
üT
 ÖMEGKÖZLEKEDÉS 100%-OS TÁMOGATÁSA
ü KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK

1079-0/2020

l Minőségellenőr

Aranykalászos gazda (OKJ: 31 621
02, Eng. sz.: E-000683/2014/A005),
Óvodai dajka (OKJ 32 140 01, Nyt.
sz.: E-000683/2014/A031), Targoncavezető (OKJ 32 582 02, Nyt.sz.:
E-000683/2014/A001) OKJ tanfolyamok indulnak Miskolcon szeptemberben a Dekra Akademie Kft. szervezésében. Érdeklődni: 30/768-1234.

ELEKTROMOS
ÖSSZESZERELŐKET

Megváltozott jogállásban
Több diák kezdi meg tanulmányait a szakképző intézményekben, mint egy évvel ezelőtt
– ezt már a centrum főigazgatója
mondja. Molnár Péter hozzáteszi: zavartalanul meg tudják
kezdeni az oktatást, de mivel
több osztályt indíthatnak, így
több tanárra is van szükség. – Jó
lehetőségek vannak a szakmaoktatásban, vonzó az oktatók
számára, amit az is alátámaszt,
hogy a meghirdetett pozíciók
közül alig pár maradt betöltetlen.
Mint ismert, átlagosan 30
százalékkal nőttek a bérek a
szakképzésben azt követően,
hogy júliusban megváltozott a
tanárok jogállása: közalkalmazotti státusz helyett a Munka
Törvénykönyve szerint foglalkoztatják őket. Kiss Gábor, a
Miskolci Szakképzési Centrum
kancellárja kiemelte, minden
oktatójuk érzékeli a változást.
Akik pedig most gondolkoznak
a tanári pályán, azok számára
emiatt is vonzó lehet elmenni
egy technikumba oktatni.
Kujan István

l Targoncavezető

Apróhirdetés
1069-0/2020

A tudás átadása, önzetlenség,
a jövő építése – ezek miatt szép
a tanári szakma Bagány Máté
szerint. A Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó
Villamosipari Technikumának
fiatal elektronika-fizika szakos
tanára úgy fogalmaz: a diákok
gyermekként érkeznek az iskolába, és felnőttként, egy biztos
szaktudással távoznak. – Nagy
öröm számomra, hogy ennek
én is részese lehetek. Látni a
sikereiket mindig jó érzés, és ez a
diáktársakra is motiválóan hat.
Immár hetedik éve dolgozom a
Bláthyban, büszke vagyok arra,
hogy itt lehetek, egy neves iskola
hírnevét öregbíthetem – mondja, hozzátéve: ma sokoldalú, minőségi szaktudásra van szükség,
és ez a fiatalok számára is egyre
egyértelműbb; a szakmák népszerűsége nő a tanulók körében.

jól el tudnak helyezkedni a
fiatalok, akik a pályázatoknak
köszönhetően külföldi tanulmányutakon vehetnek részt. És
egyre modernebb az eszközpark
is. A szakképzésben ráadásul
júliustól a tanárok magasabb
bért, a tanulók pedig ösztöndíjat
kapnak.

1084-0/2020

1095-0/2020
1087-0/2020

1099-0/2020
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PROGRAMOK
Augusztus 29., szombat
12:00-23:00 Avalon és barátai – ízélmények, előadások
és koncertek, Avalon Park
13:00 és 15:00 „Meglepő
hangszerek” bemutatója, Diósgyőri vár
16:00-23:30 III. Libegők éjszakája, Lillafüredi Libegőpark
17:00 DVTK – Kelen, női
labdarúgó-mérkőzés, DVTK
stadion
19:00 Gépfolklór 45 jubileumi koncert, Collins Club
19:10 Lillafüredi csillagleső
túra, Felső-Majláth, 5-ös autóbusz megállója
Augusztus 30., vasárnap
9:30-12:00 Avasi nagytakarítás – közösségi szemétszedés, Avasi Közösségi Kávézó
10:00-19:00 Suliváró parti – rajzverseny, homokképkészítés, kaland, játék, Maya
Játszópark
11:00 és 14:00 „Meglepő
hangszerek” bemutatója, Diósgyőri vár
20:00 Rúzsa Magdi-koncert,
Lovagi Tornák Tere
Augusztus 31., hétfő
16:00 Ingyenes óra kamaszoknak a Miskolci Mazsorett Együttesnél, Ifjúsági és
Szabadidő Ház
18:30 Pilates – izmok és ízületek állóképességét javító
torna, Ady Endre Művelődési Ház

Szeptember 1., kedd
16:00 ELTE hip-hop fiataloknak, Ady Endre Művelődési Ház
18:30 Ingyenes zumba, Ifjúsági és Szabadidő Ház
Szeptember 3., csütörtök
18:30 Ingyenes flow-jóga,
Ifjúsági és Szabadidő Ház
18:30 Alakformáló torna,
Ady Endre Művelődési Ház
Szeptember 4., péntek
18:30 Ingyenes piloxing –
boksz, pilates és tánc egyben,
Ady Endre Művelődési Ház
22:00
Mohikán-koncert,
Collins Club
Szeptember 5., szombat
9:00 Ingyenes óra ovisoknak a
Miskolci Mazsorett Együttesnél, Ifjúsági és Szabadidő Ház
11:00 és 14:00 „Meglepő
hangszerek” bemutatója, Diósgyőri vár
19:00 Made in Hungária –
musical-előadás, Akropolisz
Szabadtéri Színpad
20:30 Zenélő belváros – a
Csender zenekar koncertje,
Déryné utca
Szeptember 6., vasárnap
9:00-14:00 Miskolci Régiségvásár, Széchenyi utca
11:00 és 14:00 „Meglepő
hangszerek” bemutatója, Diósgyőri vár
13:00-16:00
Kutyagolás,
MÁSA (Sajószigeti utca)

MOZIMŰSOR
CINEMA CITY: Augusztus 27., csütörtök-szeptember 2., szerda,
naponta több időpontban – #Kövessbe (vasárnap és kedd kivételével) | Állati jó kekszek | Álomépítők (hétfőig) | Amíg a
lagzi el nem választ | Bring the Soul: The Movie – újra a mozikban! | Made in Italy (csak vasárnap és kedden) | Masha és
a medve: Masha dalai | Pesti balhé | Scooby | Staten Island
királya (csak szombaton) | Tenet | Tíz nap anyu nélkül
MŰVÉSZETEK HÁZA, URÁNIA-TEREM: Augusztus 27., csütörtök-szeptember 2., szerda, naponta 16:30 Az igazság, 19:00
Made in Italy
MŰVÉSZETEK HÁZA, BÉKE-TEREM: Augusztus 27., csütörtök-szeptember 2., szerda, naponta 19:30 Egy nő láthatatlan élete Augusztus 29., szombat és 30., vasárnap, naponta 17:00 A művészet templomai: Impresszionista ritkaságok Augusztus
31., hétfő-szeptember 2., szerda, naponta 17:00 Gauguin a
londoni Nemzeti Galériából
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ÚJRAINDUL A KONCERTÉLET
A koronavírus-járvány miatt
bekövetkezett kényszerű szünet után, augusztus 26-ától
ismét megkezdődött a Miskolci Szimfonikusok bérletes
szezonja a Művészetek Házában.
Jelen pillanatban nincs érvényben korlátozó intézkedés
a zárt térnek minősülő, széksoros nézőtérrel rendelkező
koncerttermek látogatására
vonatkozóan, azonban a közönség és a muzsikusok védelmében az őszi időszakra a
következő óvintézkedéseket
vezetik be, amelyekhez kérik
és köszönik az önök együttműködő támogatását:
– Saját rendezésű koncertjeiken az épületben egyidejűleg
jelen lévő látogatók létszámát
500 főben korlátozzák.
– Közönségük számára a
védőmaszk viselése nem kötelező, de ajánlott a közönségforgalmi területeken.
– Hangversenytermeik nézőterét az adott koncert kezdete előtt 30 perccel nyitják

Újra koncerteznek a miskolci szimfonikusok. Fotó: MSO

meg, ezzel is csökkentve az
előcsarnokban várakozók számát.
– A teremben külön ültetési szabályt nem alkalmaznak,
azonban a közönség számára lehetővé teszik, hogy – az
üres helyek függvényében –
az előadás megkezdése előtt
megváltoztassák helyüket.
Folyamatosan frissülő információk a Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapján,
illetve közösségi oldalain olvashatók.

Az elmaradt koncertek új időpontjai:
– Ciróka Babakoncertek 2020. március 29. – új időpont:
2020. szeptember 20. (vasárnap) 10.30 és 16.00 Malom
– Tűzvarázs VI. koncert 2020. március 23. – új időpont:
2020. november 18. (szerda) 19.00 Művészetek Háza
– FényÁrnyék 3. koncert 2020. március 22. – új időpont:
2020. november 21. (szombat) 16.00 Olasz Intézet
– Carmina Burana 2020. április 17. – új időpont: 2020.
szeptember 18. (péntek) 19:00 Miskolci Egyetem
– Hang-ár a Bartók Béla Zene– és Táncművészeti Gimnáziummal 2020. április 20. – új időpont: 2020. október 3.
(szombat) 18:00
– Szezonbérlet 2020. május 25. – új időpont: 2020. december 14. (hétfő) 19:00 Művészetek Háza

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

AUGUSZTUS 29., SZOMBAT 19:00 HEGEDŰS A HÁZTETŐN,
MADÁCH (Alap, Arany, Ezüst) bérlet, Nagyszínház
SZEPTEMBER 2., SZERDA 19:00 FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE, bérletszünet, Kamara
SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK 19:00 A VADKACSA, Játékszín
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT 19:00 FRANCIA RÚDUGRÁS, bérletszünet, Kamara
SZERELMES SHAKESPEARE, KATONA (Alap, Arany,
Ezüst) bérlet, Nagyszínház

A Miskolc Televízió Hívőszó
című műsorában augusztus
30-án, vasárnap délután 4
órától a Belvárosi evangélikus templomból közvetítenek. Igét hirdet: Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi
evangélikus lelkész.

Főzőverseny az Avason

Ünnepi istentiszteleten adnak hálát a Jókai Mór Református Általános Iskola
megújult épületéért augusztus 30-án 15 órakor a Deszkatemplomban. A szertartás
után 17 órakor az intézmény
tanévnyitó ünnepségén ad-

ják át az épületet. A Szent
Imre Katolikus Általános Iskola tanévnyitó szentmiséjét
augusztus 30-án 16.30 órai
kezdettel a Szent Imre téren
mutatják be. A Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium tanévnyitó veni sancte szentmiséjére megosztva kerül sor. Augusztus 31-én 17 órától, illetve
szeptember 1-jén 8 órai kezdettel. A Szent Ferenc Katolikus Általános Iskola tanévnyitóját az alsósoknak 31-én,
17 órától, a felsősöknek szeptember 1-jén 8 órai kezdettel
rendezik meg.

A Mozdul az Avas rendezvénysorozaton belül 15. alkalommal rendezik meg augusztus 29-én, szombaton az
avastetői sportpályán a főzőversenyt, melyen civilek,
egyesületek, intézmények és a Velünk a Város-frakció
önkormányzati képviselői is részt vesznek.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

A rendezvényt Fodor
Zoltán, dr. Szarka Dénes
és Szilágyi Szabolcs képviselők
támogatásával
tartják meg. A versenyre
közel nyolcvan csapat jelentkezett, köztük a Velünk

Bazin Levente önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart szeptember 2-án, szerdán
17:00-tól a DVTK Medical Centerben, és szeptember 3-án, csütörtökön 17:00-tól a Perecesi Közösségi
Házban. Téma: közbiztonság, meghívottak: a Miskolci
Rendőrkapitányság képviselője, a Miskolci Önkormányzati Rendészet képviselője, polgárőrség képviselői.

Hirdetés

aV
 árosé is. Az alapanyagokat a korábbi évekhez hasonlóan biztosítják a résztvevők számára. A főzés 9
órakor kezdődik, 13 órakor
pedig értékeli a zsűri az elkészített étkeket.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Augusztus 31., 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 Kvantum (tudományos magazin)
20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság

1062-0/2020

Szeptember 1., 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
Szeptember 2., szerda 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:35 Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Egészségpercek 18:40
Egészségére 19:00 Híradó ism. 19:15

Időjárás-jelentés ism. 19:25 Retro TV
(válogatás a Miskolc Televízió archívumából) 20:00 Híradó ism. 20:15
Időjárás-jelentés 20:30 Képújság
Szeptember 3., csütörtök 06:00 Az előző esti adás ismétlése 08:30 Képújság
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés
18:25 Promenád (kulturális magazin)
19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Egy nap a világ (útfilm-sorozat) 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság
Szeptember 4., péntek 06:00 Az előző
esti adás ismétlése 8:45 Képújság 13:00
Közgyűlés 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 ism. 19:45 #mozogj
otthon 20:00 Híradó 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság

Szeptember 5., szombat 07:00 Az előző
esti adás ismétlése 09:30 Képújság
18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló)
18:20 Játékszünet 18:25 Egészségpercek ism. 18:50 #mozogjotthon
(tv-torna) 19:00 Krónika 19:20 Milli
és Rémi kalandjai (esti mese) 19:30
Népkerti múltidéző ism. (várostörténeti beszélgetés-sorozat) 20:30 Krónika 21:00 Képújság
Szeptember 6., vasárnap 07:00 Az előző esti adás ismétlése 09:30 Képújság
16:00 Hívőszó 18:00 Miskolci Napló ism.
18:20 Játékszünet 18:25 Prome
nád
ism. (kulturális magazin) 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 (portréműsor) 20:50 Madarat tolláról (dokumentumfilm) 21:50 Képújság
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Miskolci Napló

KICSIK ÉS NAGYOK EGYÜTT
DALOLTAK HALÁSZ JUDITTAL

Bor, koncert, Edelény
Fantasztikus hangulatban telt
a Miskolci Szimfonikus Zenekar Kastélyszerenád-koncertje
az edelényi L’Huillier-Coburg

kastély udvarán. A koncert előtt
egy különleges borkóstolón vehettek részt az érdeklődők a
Palmetta Pincészet jóvoltából.

Kötelezők
és újdonságok
2

Igazi családi programra vártak mindenkit szombaton a Diósgyőri vár mellett, a Lovagi Tornák Terén. A népszerű koncerthelyszínen Halász Judit lépett fel. Talán nincs is olyan magyar felnőtt és gyermek, aki legalább egy dalt ne ismerne Halász Judittól, hiszen olyan klasszikusok kötődnek a nevéhez, mint a Boldog születésnapot, a Micimackó, a Csiribiri, vagy éppen az
Ákombákom és a Mindannyian mások vagyunk. A több díjjal is kitüntetett, UNICEF-nagykövet, énekes-színésznő új és régi
dalaival járja az országot, a Játsszunk együtt! című előadáson az eddig megjelent zenei anyagokból volt hallható válogatás Miskolcon is. Fotó: Mocsári László

Meggyes-barackos pite a hétvégi asztalra
Habkönnyű és nagyon finom pitét ajánlunk a hétvégi
asztalra, amit a kezdők is könnyedén elkészíthetnek. Ez
után már csak a bókokat kell fogadnia. Egy adag biztosan
kevés lesz!
Elkészítése:
A margarint a porcukorral
habosra keverjük, majd keverés közben a tojások sárgáját
egyesével hozzáadjuk. Apránként hozzákeverjük a vaníliás
cukrot és a sütőporral elkevert
Hozzávalók:
25 dkg margarin,
25 dkg porcukor,
6 tojás,
1 teáskanál vaníliás
cukor,
30 dkg liszt,
1 csomag sütőpor,
ízlés szerint meggybefőtt,
és őszibarack

lisztet. A végén a masszába beleforgatjuk a kemény habbá
vert tojásfehérjét, és az egészet
kivajazott-kilisztezett
vagy sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük. A tetejére szórjuk
a megtisztított, lecsöpögtetett
meggyet és barackdarabokat.
A barackot és a meggyet bármilyen befőttel vagy idénygyümölccsel (például szilvával) kicserélhetjük, de szórhatunk rá
durvára vágott diót vagy mandulát is. Középmeleg sütőben
készre sütjük. Az elkészülést
tűvel vagy fogpiszkálóval ellenőrizzük. Ha kihűlt, a tetejét
megporcukrozhatjuk.

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 kötelezők és újdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén,
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2020. szeptember 16-ig. E-mail-cím:
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések
beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki.
A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk
helyes megfejtései: 1. Szigeti veszedelem 2. Rokonok 3. Édes
Anna 4. Az intézet. Nyertesek: Bujdosó Bettina (Miskolc) és Farkas
Szabolcs (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Nincs vesztegetni való ideje,
ha valóban meg szeretné valósítani a terveit. Legyen határozott, és akkor elérheti, amit szeretne! Nem biztos, hogy mindenki megérti a terveit, de az sem biztos, hogy ez bajt jelent.

Rák (június 22 - július 22) Csak azért, mert valamiről azt
mondják, hogy nem lehetséges, még nem jelenti azt, hogy
Önnek sem fog sikerülni. Minden oka megvan rá, hogy megpróbálja sikerre vinni a dolgot, és megbízzon magában.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Örömmel tölti el a lehetőség, hogy valami újban is kipróbálhatja magát, és alig várja,
hogy a feladatok közé vesse magát. Ez az a hozzáállás, ami elhozza majd a sikert. Valaki olyan lehetőséget kínál, amit kár lenne kihagyni.

Bak (december 22 - január 20) Rosszul viseli a kritikát, és
emiatt fél néha elmondani a véleményét. Pedig ne feledje,
az Ön hangja éppen olyan fontos, és pontosan annyit számít,
mint a másoké. Merjen kicsit sodródni az árral, kellemes helyekre viheti.

Bika (április 21 - május 20) Nem szereti, ha valaki megmondja, mit tegyen, és úgy tűnik, most még csak nem is értik igazán, mi a baja ezzel. Próbáljon higgadtan érvelni, mert
csak ez vezethet el a megoldáshoz. Próbáljon a jövőjére koncentrálni!

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ne feledje, nem szégyen elveszíteni egy vitát, mert ha beismeri a hibáját, akkor
jobb és bölcsebb emberré válik. Sok mindent feláldozott valamiért cserébe, és most úgy érzi, valahol meg kell húznia a határt.

Skorpió (október 24 - november 22) A héten különösen oda
kell figyelnie arra, hogy ne döntsön indulatból, és ne akarjon
mindent lendületből megoldani. Jobban jár, ha időt hagy magának arra, hogy átgondolja és elrendezze a fejében a dolgokat.

Vízöntő (január 21 - február 19) Merjen kiállni magáért, mert
ha nem teszi, mások sem fognak! Ha azonban felemeli a hangját,
mások is észrevehetik, hogy igazságtalanság történt, és készek
lesznek felszólalni ellene. Fontos, hogy annak lássa a dolgokat, amik.

Ikrek (május 21 - június 21) Nagy terveket szőhet, de ezek
megvalósítása nem egy nap és nem is egy hét lesz. Minden
nap tennie kell valamit a cél érdekében, csakis így lesz majd
eredmény. Ideje eldöntenie, melyik irányba szeretne menni!

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Nem tud szabadulni
egy rossz érzéstől, kellemetlen emléktől, amit már régen maga
mögött kellett volna hagynia. Gondolja végig, mi az, ami még
mindig Önhöz láncolja a dolgot! Ne akarjon mindent egyedül elvállalni!

Nyilas (november 23 - december 21) Szívesen tanul másoktól, és ez az erőssége. Míg mások túl büszkék ehhez, Ön képes
félretenni a gőgjét, és mindent megtenni azért, hogy jobb emberré váljon. Jól alakulnak a dolgok, de egyelőre ne bízza el magát!

Halak (február 20 - március 20) Bármerre indul, sikert sikerre halmoz ezen a héten. Igyekezzen észben tartani, hogy
mi volt az eredeti cél, és ne hagyja, hogy valami eltérítse tőle!
Ne feledje, kezében van a boldogság kulcsa, ne dobja el magától!

