Visszavonult a miskolci
vendéglátás ikonja

Idén sem maradunk filmes esemény nélkül
A világjárvány miatt elhalasztották
ugyan a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, a város azonban idén sem marad filmes programok nélkül. Szeptember 11-étől
CineFest Special néven indul a „pótló
járat”, ami 19-éig várja a filmkedvelőket. Bíró Tibor fesztiváligazgató szerint igyekeztek a körülmények ellenére is színes eseménypalettát készíteni.

„Kavarogtak bennünk az emlékek és
érzelmek, ahogy lehúztuk a rolót az étterem ablakán” – meséli Vantal Gábor
elérzékenyülve, ahogy a Kis Anna Halászkert teraszán beszélgetünk vele pár
nappal a bezárás után. Pályafutását több
mint negyven éve kezdte, oktatóként szakácsok, pincérek generációit nevelte ki.
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

Újabb szigorítások
a járvány miatt
Az idősotthonokban, az
önkormányzat és a holding ügyfélszolgálatain, a
kulturális és sportintézményekben, a piacokon és az
MVK járatain is szigorítások
lépnek életbe a koronavírusjárvány miatt Miskolcon. Az
intézkedésekre a növekvő betegszám miatt van szükség.

Péntektől kijárási és látogatási tilalom lépett életbe a
Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által fenntartott három idősotthonban és
három gondozóházban. Hétfőtől Miskolc önkormányza-

tának és a Miskolc Holding
Zrt. ügyfélszolgálatain az eddigi kötelező maszkviselés és
kézfertőtlenítés mellett minden esetben lázmérésre is sor
kerül. A város által fenntartott
kulturális és sportintézmények esetében is járványügyi
szigorításokról döntött Veres
Pál polgármester: a zárt légtérben történő rendezvényeken kötelező a maszkviselés.
A Búza téri piacon, a Vasgyári piacon és a város által működtetett őstermelői piacokon
is fokozott intézkedéseket vezettek be: péntektől kötelező a
maszkviselés.
Folytatás a 3. oldalon

Y-HÍD – NAPOKON BELÜL
MEGKEZDIK A BONTÁST
Újabb fontos szakaszához érkezett a tehermentesítő út és az Y-híd építése a beruházó tájékoztatása szerint. Miközben egyre nagyobb a lakossági elégedetlenség. A panaszosok legnagyobb problémája, hogy a beruházó NIF Zrt.-től kevés információt kapnak. Ezt orvosolandó
Veres Pál polgármester egyeztetést kezdeményezett a beruházó és kivitelező szakembereivel,
akik a megbeszélést követően az építkezést érintő terület önkormányzati képviselőit és a civileket is tájékoztatták.
A beruházás részleteiről eddig
keveset lehetett tudni, ezt pedig
az utóbbi időben egyre többen
kifogásoltak. Szerdán azonban
közleményt adott ki a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-

tő Zrt. (NIF). Ebben azt írják,
hogy a fejlesztés előrehaladása,
a meglévő felüljáró bontási, valamint az új Y-híd cölöpalapozási munkái miatt szeptember
13-ától (tehát jövő hét vasárnap-

Csaknem 300 milliós támogatás
Az utóbbi évek egyik legnagyobb összegű, 276 millió
forintot is meghaladó, vissza
nem térítendő támogatását
kapta Miskolc városa az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe került, forráshiányos önkormányzatok számára elérhető kormányzati
keretből. Az összeget már át
is utalták az önkormányzat
számlájára.
A támogatásról szóló belügyminisztériumi értesítés és
támogatói okirat csütörtökön
érkezett meg a polgármesteri
hivatalba, benne a garanciával,
hogy a támogatáshoz szükséges fedezet rendelkezésre áll. A
támogatás legnagyobb részét
közüzemi díjtartozások kiegyenlítésére használhatja fel

a város, csaknem kétszázmillió forintból pedig az élelmiszer-beszállítók felé meglévő
tartozásokat és az egyéb, étkeztetéssel kapcsolatos elmaradásokat rendezhetik majd.
A támogatást a Magyar Államkincstár előfinanszírozás-

sal, egy összegben folyósítja a
városnak, a teljes összeget pedig a folyósítást követő három
hónapon belül használhatja fel
az önkormányzat.
– A támogatás elnyerése
azért is jelent nagy segítséget Miskolcnak, mert a meg-

örökölt költségvetési hiány, a
koronavírus-veszélyhelyzet
idején a turizmus szinte teljes
leállása, a strandok és fürdők
bezárása, az idegenforgalmi
adó drámai mértékű csökkenése, a parkolás ingyenessé
tétele, illetve a gépjárműadó
elvonása miatt többmilliárdos bevételkieséssel kell számolni az idei költségvetésben,
miközben a vírus elleni védekezés sok százmillió forintos
többletköltségeket rótt a városra. Minden kormányzati
segítségnek örülünk, és természetesen minden támogatás jól jön egy ilyen, az újbóli
vírusveszély miatt is nehezen
tervezhető, bizonytalan időszakban – mondta el lapunknak Veres Pál, Miskolc polgármestere.

tól) a forgalom jelentősebb – de
ideiglenes – terelésére és korlátozására kell számítaniuk a közlekedőknek Miskolcon.
Mint ismert, az egész város
közlekedésére kiható komplex

beruházás keretében megépül a
Martinkertváros felé vezető „Y”
alakú híd, így az ott élők gyorsabban juthatnak el a belvárosba, és egyszerűbbé válik a Tiszai
pályaudvar megközelítése is. Az
új híd és kapcsolódó létesítményei lakó-, parkoló- és szervizutak környezetében, valamint
rendezővágányok felett biztosít
majd zavartalan haladást – olvasható a közleményben.
Folytatás a 3. oldalon

SZABÁLYOZZÁK
A TÚLSZAPORODÁST
Március óta nyolcvan állatot lőttek ki Miskolc belterületén a vadászok.
Az állománygyérítésben
három nagy vadásztársaság
vesz részt, a koordinációs feladatokkal Kiss Tibort
bízta meg a város: – A két
és fél hónapos aktív műkö-

désünk alatt nyolcvan disznót lőttek ki. Ezek között
trófeás kan is volt, 19 centiméter hosszú agyarral,
amit az avasi négyemeletes
bérházak lábánál, a Mendikás-dűlőben, emberek által
sűrűn látogatott környéken
ejtettek el.
Folytatás a 4. oldalon
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POLGÁRMESTERI HIVATAL:
NEM VALÓSULT MEG PLÁGIUM
Az ellenzéki állítások megcáfolására közleményt adott ki a
miskolci önkormányzat, amiben hangsúlyozzák: „sem jogi
értelemben, sem tényszerűen
nem valósult meg plágium”.
Mint ismert, a múlt heti közgyűlés elé került az önkormányzat 2020-24. közötti időszakra
vonatkozó Gazdasági programja. Az ellenzék részéről felmerült,
hogy az anyag közel 30 százaléka
plágium. Miután a Velünk a Város-frakció rövid tanácskozást
tartott az ügyben, szavazást követően a grémium levette a napirendről az előterjesztést.
„Csak szerzői művek esetében
értelmezhető, így fogalmilag kizárt, hogy a Gazdasági program
keretei között megvalósuljon,
mert az nem szerzői mű, hanem egy tényfeltáró és stratégiai
lehetőségeket összegző munkaanyag” – írják a közleményben.
Hozzáteszik: – A polgármesteri
hivatal szövegazonosság-vizsgáló módszerrel részletesen megvizsgálta a Gazdasági programot,
és megállapította, hogy az abba
beemelt szövegrészek egyrészt
saját, önkormányzati tartalmak,
szakmai definíciók, ténymegállapítások és kormányzati anyagokra történt hivatkozások, másrészt

10 milliárdos adósságot
hagyott hátra a Fidesz
Tízezer forintos iskolakezdési támogatást ígértünk a
kampány alatt. Az idei év
azonban másképp alakult,
mint ahogyan azt terveztük
– olvasható a Velünk a Város-frakció közleményében.

A múlt heti közgyűlés elé került az önkormányzat 2020-24. közötti időszakra vonatkozó gazdasági
programja. Fotó: Mocsári László

Veres Pál polgármester választási
programjának elemei – írják.
A közelményben arra is kitérnek, hogy „a méltatlan támadás
kapcsán a hivatal munkatársai
összevetésként előkeresték az
előző városvezetés által összeállított, és az előző közgyűlés által
elfogadott, 2014. és 2019. közötti
ciklusprogramot, és azt tapasztalták, hogy az ugyancsak forrásmegjelölés és forrásjegyzék
nélkül készült el.”

– Miután a Gazdasági programnak sem nem előírt, sem
nem szükséges eleme a forrásmegjelölés és a forrásjegyzék,
ezért nagy valószínűséggel ilyen
okok miatt nem kifogásolta korábban senki sem az előző városvezetés gazdasági programját; és más városok gazdasági
programja sem tartalmazza. A
fent részletezett tények ellenére – a polgármester személyes
utasítására – a Gazdasági prog-

Kire, mire figyeltek a felfedezett
kamerák, mikrofonok?
A Velünk a Város-frakció
abban bízik, érdemi válaszokat kapnak arra, miért
volt szüksége a korábbi városvezetésnek a közvetítőrendszer részét nem képező
eszközökre a közgyűlési
teremben.
Még mindig nem érkezett
az előző városvezetéstől válasz azzal kapcsolatban, hogy
hogyan kerültek a közgyűlési terembe és milyen célt
szolgáltak azok a kamerák
és mikrofonok, melyek nem
képezik részét a közvetítőrendszernek – mondta Szopkó Tibor, a Velünk a Város
önkormányzati képviselője
szerdai sajtótájékoztatóján.
Ahogyan arról korábban
beszámoltunk, a politikus
által említett eszközöket egy
bejárás során fedezték fel.
Mivel ezekkel kapcsolatban
korábban semmilyen tájékoztatás nem történt, ráadásul azok létét a jelenlegi vezetés aggályosnak találta, még a
múlt pénteki közgyűlés előtt
leszerelték mindet.
Szopkó Tibor azt mondta,
frakciójukat nagyon meglepte az eszközök léte, melyek
ráadásul szakemberek szerint
valahová máshová továbbíthatták a felvételeket.

– Ezek az eszközök olyan jó
minőségűek, hogy segítségükkel a teremben zajló minden
beszélgetést és történést rögzíteni lehetett. Ami pedig még
aggályosabb, hogy mivel ez a
két mikrofon és a plusz kamera független a közgyűlés üléseit közvetítő rendszertől, akár
kikapcsolt képviselői mikrofonok és kamerák mellett is
rögzíthetett minden beszélgetést, mozdulatot úgy, hogy
erről az ülés résztvevői nem
tudtak. Akár magánjellegű beszélgetéseket is. És így volt ez
a zárt üléseken is. A közvetítőrendszer ugyanis a zárt ülés
elején automatikusan lekapcsol, de ezt a plusz kamera és
a mikrofonok nem tették meg.
Így gyakorlatilag bármelyik
rendezvényen, amelyet a közgyűlési teremben tartottak,
a résztvevők tudta nélkül készülhettek titkos kép- és hangfelvételek – jelentette ki.
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Az önkormányzati képviselő hozzátette, a Kriza Ákos volt
polgármester kérésére Alakszai Zoltán akkori kabinetvezető engedélyével 2016 augusztusában több mint 3,7 millió
forintért beszerelt rendszerrel
kapcsolatban Miskolc jelenlegi jegyzője, Ignácz Dávid bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál is, a vizsgálat jelenleg zajlik. „Ettől függetlenül
bízunk benne, hogy megnyugtató válaszokat kaphatunk a
témával kapcsolatban az előző
városvezetéstől is – tette hozzá
Szopkó Tibor.
A témával kapcsolatosan
kérdéseket tettünk fel Alakszai Zoltánnak, a FideszKDNP frakcióvezetőjének,
korábbi jegyzőnek is. A képviselőcsoport levélben reagált,
a kamerákról és mikrofonokról azt írják: „A Városháza
közgyűlési termében jól látható helyre felszerelt eszközöket 2016 óta nézték a baloldali képviselők, de mindeddig
semmilyen problémájuk nem
akadt velük. Közleményükben a kamerákról annyit írnak: „…ezek az eszközök csak
és kizárólag a közgyűlési jegyzőkönyvek elkészítését segítették…”
Tajthy Ákos

ramot összeállító munkatársak
mégis elkészítik és a Gazdasági
programhoz csatolják a forrásjegyzéket.
A közlemény azt is hangsúlyozza, hogy „a Gazdasági programmal szemben sem a szakbizottsági üléseken, sem a szakértői
egyeztetéseken, sem a közgyűlésen nem merült fel érdemi kifogás, ezért a hivatal az elkészült
forrásjegyzékkel kiegészítve azt
újra a közgyűlés elé terjeszti.”

Mint írják, a választások
előtt, sőt utána is még egy jó
darabig nem számolhattak a
megörökölt helyzettel, nem
számolhattak előre a járván�nyal, a kormányzati elvonásokkal. „Valójában a helyzet
sokkal rosszabb, mint azt a
legrosszabb álmainkban is
gondoltuk. Az önkormányzat
szakemberei eddig is és ezután
is megfeszített munkával azon
dolgoztak, dolgoznak, hogy a
működéshez szükséges forrásokat, a Nagy-Miskolc programjának
végrehajtásához
szükséges forrásokat megteremtsék” – hangsúlyozzák.
– Az azonban felháborító,
hogy pont a fideszes képvi-

selők kérik számon a városvezetést. Most álszent módon
éppen arra kíváncsiak, hogy
mikor kapják meg a miskolci
családok a kampányban ígért
tízezer forintos iskolakezdési
támogatást. Kérdik ezt úgy,
hogy pontosan tudják: csak
Miskolc MJV Önkormányzatánál a tízezer forintos iskolakezdési támogatáshoz
szükséges összegnek a tízezerszeresét, közel 10 milliárdos adósságot hagytak maguk után. Ha ezt az összeget a
tékozló fiúk végre befizetnék,
a családok is azonnal megkaphatnák az iskolakezdési támogatást, amit a városvezetés továbbra is szeretne
kifizetni, csak annak fedezetét a feledékeny fideszesek felelőtlen gazdálkodása miatt
most nekünk kell majd előteremtenünk. Azért itt a csekk,
ha mégis meggondolnák magukat. Köszönjük! – zárul a
közlemény.

Növelik a Salkaházi-támogatást
Szeptembertől október végéig igényelhetik az érintettek a
10 százalékkal, 11 ezer forintra növelt Salkaházi-támogatást – egyebek mellett erről is
döntött a közgyűlés.
Ezer forinttal, azaz 10 százalékkal nő a Salkaházi programban kifizethető éves támogatás összege, az érintettek
erről szeptemberben, levélben
kapnak értesítést. Igényelniük október végéig kell, magát a támogatást pedig még
karácsony előtt megkapják.
A rendezvények megtartását a vírushelyzet befolyásolja
majd, hiszen éppen az idősek
a leginkább veszélyeztetettek.
Az idősekkel foglalkozó civilszervezetek egyszeri, 50 ezer
forintos, vissza nem térítendő
támogatásra pályázhatnak az
önkormányzatnál.

De másról is döntöttek
a városatyák az augusztusi közgyűlés alkalmával. Az
is örömteli változás, hogy a
lakásfenntartási támogatás
már egy egész évre kérhető,
havi 3000 forintos összeggel,
ami ráadásul már nemcsak
fűtési, hanem közüzemi felhasználást is lehetővé tesz. A
közterületeken kivágott fák
lakásfenntartási támogatásként is igényelhetők.
Továbbá: a vírushelyzet miatt valamennyi kérelmet be
lehet nyújtani elektronikusan is a digitális ügyintézés
keretében. Ugyancsak a vírushelyzet miatt az éves parkolóbérletek egy hónappal
hosszabb ideig, 2021. február
20-áig lesznek érvényesek. Ez
az április 5-éig megváltott, teljes éves, zónás és kombinált
bérletekre vonatkozik.

A rendezvények megtartását a vírushelyzet befolyásolja majd.
Fotó: Juhász Ákos

Fontos változás, hogy 2021.
január 1-jétől az ország egész
területén tilos lesz avart égetni. Megelőzve az országos
jogszabályt, ez a tiltás Miskolcon már korábban, most
szeptembertől életbe lépett.
Erre azért van szükség, hogy
javuljon a levegő minősége,
mérséklődjön a szmog – ez
akár már ebben a téli szezonban is elérhető célkitűzés. A
városban egyébként jelenleg
is megoldottnak mondható
a zöldhulladék elszállítása,
így égetésre nincs is komoly
szükség.
A miskolci oktatási rendszert érintő változás, hogy
szeptember 1-jétől a Komlóstetői Általános Iskola átkerül a református egyház
fenntartásába. A képviselők
döntöttek arról is, hogy kedvezményesen kapjon ingatlanhasználati lehetőséget több
helyi civilszervezet – köztük
polgárőr-egyesület, daganatos
betegekért dolgozó alapítvány,
a barlangi mentők, a Dialóg
Egyesület, a Cirmi Rádió és a
Máltai Szeretetszolgálat is.
És végül: a képviselőtestület felhatalmazta Veres Pál
polgármestert, hogy a kormányzat felé közvetítse: ne
lehessenek ugyanazon munkakörben területenként, országrészenként eltérőek, alacsonyabbak a fizetések.
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Miskolci Napló – A város lapja

Y-HÍD – NAPOKON BELÜL MEGKEZDIK
A FELÜLJÁRÓ BONTÁSÁT

Újabb fontos szakaszához érkezett a tehermentesítő út és
az Y-híd építése. Szeptember
13-ától a forgalom jelentősebb terelésére és korlátozására kell számítaniuk a közlekedőknek.

Folytatás az 1. oldalról

A bontási és cölöpalapozási munkákkal párhuzamosan
folytatódik a közművek kiváltása is. Ez kisebb helyi forgalomkorlátozással és terelésekkel jár majd a Vörösmarty
utcán a Király és a Soltész Nagy
Kálmán utca közötti szakaszon. A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
beruházásában hazai forrásból valósul meg. A kivitelezést
a He-Do Kft. végzi nettó 13,5
milliárd forint értékben.
Maradtak kérdések
A minap egyeztettek a beruházásról. Ezt Miskolc polgármesterének és a hivatalnak
hosszas egyeztetés után sikerült leszerveznie. A fejlesztéssel kapcsolatosan a környéken
élők, miskolci civilszervezetek,
valamint a terület képviselői is
feltehették kérdéseiket a kivitelezőnek.
„Ez volt az első alkalom,
amikor a felmerült problémákra érdemi válaszokat igyekeztek adni” – összegzett Mok
rai Mihály. A Velünk a Város
önkormányzati
képviselője

ugyanakkor úgy fogalmazott:
sok kérdés továbbra is tisztázatlan maradt.
– Úgy látjuk, önmagában
nem old meg semmit a beruházás. Hiányzik például az autópálya-csatlakozás, valamint
a forgalom csillapítása. A turbókörforgalom miatt pedig
komoly torlódások alakulhatnának ki véleményünk szerint
– mondta, hozzátéve: az önkormányzat saját erőből nem
tudja pótolni a hiányzó elemeket, ehhez kormányzati forrásra lenne szükség.
A Váltó utcában található
az Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány központja. Badány Lajos (Velünk
a Város) önkormányzati képviselő szerint több okból is kér-

déses a sorsuk. Egyrészt: az intézményhez az eddigi tervek
alapján nem épül bekötőút.
Másrészt az intézmény vezetője úgy látja, a megnövekedett zajhatást egyébként sem
bírnák elviselni a fogyatékkal
élő lakók. Felmerült a költözés
lehetősége. „Nagyon gyorsan
megoldást kell találni ebben az
ügyben is”, fogalmazott a képviselő. Elmondta azt is, hogy
kérdéses: a Pfaff utca hogyan
fogja bírni a megnövekedett
forgalmat. A Martinkertvárosban élőknek pedig nagyot kell
majd kerülniük, ezt szintén aggályosnak véli.
Cseléné Figula Edina önkormányzati képviselő hozzátette,
a lakosság részéről érdeklődtek arról is, hogy a turbókör-

A menetrend
Az építkezés több ütemben
valósul meg. Ideiglenes for
galomterelésekre és –korláto
zásra kell majd számítani. A
munka ideje alatt a környék
forgalmi rendje megváltozik.
2020. szeptember 13. –
2021. március: elkezdik bon
tani a Vörösmarty utcai
felüljárót, majd az új híd alé
pítményeinek építése is meg
kezdődik. Amíg ezen dolgoz
nak, lezárják a Vörösmarty
utca mintegy 400 méteres sza
kaszát a Soltész Nagy Kálmán
tól a Kisfaludy utcáig. A köz
lekedők azonban továbbra is
használhatják a Kisfaludy és

a Pfaff Ferenc utcát mindkét
irányban, és a vasúti átjárót
Martinkertváros és a Kandó
Kálmán tér megközelítésének
érdekében. A közösségi közle
kedés járatai szintén ezen az
útvonalon fognak közlekedni.
2021. március – 2022. október: megtörténik a Kisfaludy
utcai szakasz bontása a meg
lévő felüljáró és a Pfaff Ferenc
utca között a vasúti átjáró
val együtt, majd az új hídrész
szerkezetépítése, valamint el
készülnek a támfalak, illetve a
Pfaff Ferenc utcai P+R parko
ló. Ebben az ütemben épül meg
a Király utca és a Vörösmar

Folyamatosan ellenőrzik
a maszk viselését
Javult a maszkviselési hajlandóság Miskolcon, de
még mindig sokszor előfordul, hogy az utasokat
figyelmeztetni kell, mert
leveszik a maszkot.
Az MVK leszögezte,
több csatornán – honlapjukon, Facebook-oldalukon, hangos utastájékoztatás keretében – is felhívják
a figyelmet arra, hogy a kötelező maszkviselést a járműveken kormányrendelet
írja elő.
– Elsőajtós felszállási rend
alkalmazása esetén járművezetőinknek lehetőségük
van arra, hogy a maszk viselését ellenőrizzék. Amen�nyiben egy utas maszk
nélkül száll fel, felhívja a figyelmét erre, és a megtagadása esetén a szankciókra is.
Amennyiben a felszállás valamennyi ajtón biztosított,
a maszkviselés ellenőrzése
kizárólag jegyellenőreink
által történhet, így ők hatékonyan tudják segíteni a
sofőröket. A jegyellenőrök
munkáját alkalomszerűen
a miskolci rendészet munkatársai is segítik. Van ar-

ról is tudomásunk, hogy a
rendőrség munkatársai ellenőrizték a maszk használatát – írták.
Arra is volt már példa,
hogy a maszkviselés megtagadása miatt ki kellett zárni az utazásból utast, de inkább azt tapasztalják, hogy
figyelmeztetés után együttműködővé válnak az emberek. „Ugyanakkor előfordulhat, hogy a maszkot az
utasnak egészségügyi okból
kifolyólag, például rosszullét miatt kell levennie” – közölték. Leszögezték: utóbbi,
egyedi eseteket igyekeznek
megértően kezelni.
A MÁV és a Volánbusz
nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy felhívják az utazóközönség figyelmét a kötelező maszkhasználatra. A két
országos közlekedési cég azt
írta, jegyellenőreik útján és
különböző utastájékoztatási eszközökön keresztül folyamatosan figyelmeztetik
az utazóközönséget arra,
hogy ez kötelező, de múlt
hétvégén rendőrök is ellen
őrizték a nagyobb buszpályaudvarokat.
Tajthy Ákos

A munka ideje alatt a környék forgalmi rendje megváltozik. Fotó: Juhász Ákos

fogalom zaj- és környezetterhelését felmérték-e. Szintén
sokan kérdezték, az építkezés
ty utca csomópontjába terve
zett turbókörforgalom is. Az új
Y-híd építési munkái ebben az
ütemben a Vörösmarty utcai
felüljáró, a Kisfaludy utcai sza
kasz és a meglévő vasúti átjá
ró elbontásának következtében
csak jelentős mértékű forga
lomtereléssel és -korlátozással
lesznek elvégezhetők, várható
an jelentős menetidőnöveke
dést okozva.
Az ideiglenes forgalomte
relésekről és korlátozásokról
a fejlesztés teljes ideje alatt a
beruházó NIF Zrt. folyamato
san tájékoztatni fogja a lakos
ságot.

ideje alatt milyen elkerülőutakat jelölnek majd ki. – Előzetes
egyeztetések nem voltak az elmúlt években, nem merültek
fel kérdések, így nem is voltak
erre felkészülve a beruházó részéről. Kizárólag a kivitelezésre koncentráltak, minden mást
az önkormányzatnak kell megoldania. Erre viszont kevés időt
kaptunk – mutatott rá.
Hónapok óta vártunk a tájékoztatásra, a beruházó NIF
Zrt.-nek egyeztetni kellett volna a lakossággal, a civilekkel
– mondja Hegedűs Andrea. A
Velünk a Város-frakció önkormányzati képviselője jelezte:
a miskolciak tudni szeretnék,
hogy a beruházó hogyan fogja
megoldani a három menekülő-terelő útvonal problémáit;
kátyúk, komoly úthibák tarkítják ezeket a szakaszokat, ko-

moly útfelújításra lenne szükség. A Martinkertvárosban
élők egyébként is elszigetelődnek, óriási kerülő árán, jelentősen hosszabb idő alatt érnek
csak be a belvárosba. A mentők, tűzoltók közlekedéséről
már nem is beszélve. A városrészben vízelvezetési gondok
is vannak. – Ezek a problémák
mind össze fognak adódni az
építkezés során. Ráadásul ezek
megoldását az önkormányzatra bízták, ami plusz forrásokat
von el az egyébként is szűkös
büdzséből.
Az egyeztetésen a beruházó
NIF Zrt. és a kivitelező képviselői ígéretet tettek arra, hogy a
munkák megkezdése előtt személyesen is egyeztetnek a környéken élőkkel, és több helyszíni bejárást is szerveznek majd.
Kujan István

ÚJABB SZIGORÍTÁSOK
MISKOLCON A JÁRVÁNY MIATT
Az idősotthonokban, az
önkormányzat és a Holding
ügyfélszolgálatain, a kulturális és sportintézményekben, a piacokon és az MVK
járatain is szigorítások lépnek életbe a koronavírusjárvány miatt Miskolcon.

Folytatás az 1. oldalról

Az MVK Zrt. járatain eddig is kötelező volt a maszkviselés, hiszen azt jelenleg a
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járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
szóló kormányrendelet írja
elő. Ennek értelmében a hatodik életévét be nem töltött
kiskorúak kivételével mindenki köteles a tömegközlekedési eszközön szájat és az
orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
A miskolci tömegközlekedési vállalat több csator-

Az MVK járatain eddig is kötelező volt a maszkviselés. Fotó:
Juhász Ákos

nán is felhívja a figyelmet a
kötelező maszkviselésre, és
a maszkviselés hiánya esetén alkalmazható szankciókra, például honlapjukon,
Facebook-oldalukon, hangos utastájékoztatás keretében, megállóhelyi kijelzőkön
stb., és hamarosan a járművek első ajtajaira is plakátot
helyeznek ki. Szeptembertől
a járművezetők számára is
előírták a kötelező maszkviselést, ezzel is példát mutatva
az utasoknak.
Az MVK a biztonságos közösségi közlekedési szolgáltatás érdekében a járműveket fokozott takarítás mellett
fertőtleníti, a hagyományosnak nevezhető fertőtlenítési
módszereken túl permetezős
és ózongenerátoros tisztítással is, továbbá a szeptemberi iskolakezdéshez igazodva
bőséges kapacitással, sűrűn
indítja a járatokat.
A biztonságos utazás érdekében az utasoknak is be kell
tartaniuk a járványügyi szabályokat. Az előírások betartásával továbbra sem jelent
veszélyt a közösségi közlekedés használata. Fontos tudni,

hogy a maszk használatát a
járművezetők, ellenőrök ellenőrzik, és ha szükséges, felhívják az utasok figyelmét
a szabály betartására. Aki a
kötelezettséget ezek után is
figyelmen kívül hagyja, ezzel utastársai egészségét veszélyezteti, ezért az utazási
feltételek szerint kizárják a
közösségi közlekedési szolgáltatásból.
Ezek mellett Veres Pál arra
kérte az MVK Zrt. szakembereit, hogy folyamatosan
figyeljék az utasforgalmat,
és a járványhelyzet miatt, ha
szükséges, azonnal avatkozzanak be. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, amennyiben indokolt, plusz járatokat indíthat
a közlekedési vállalat.
Az önkormányzat arra kéri
a miskolciakat, tartsák be a
higiéniás szabályokat, a megfelelő távolságot, viseljenek
maszkot, gyakorta fertőtlenítsék a kezüket. A polgármester folyamatosan egyeztet
az operatív törzs szakembereivel, amennyiben a helyzet
indokolttá teszi, további járványügyi intézkedésekre kerülhet sor Miskolcon.
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VISSZAKÖLTÖZHETTEK
A KILIÁNI BÖLCSISEK

Szabályozzák
a túlszaporodást

Újra kinyitották a Kilián
Bölcsőde kapuit a gyerekek előtt. A MESZEGYI
elvégeztette a szükséges felújítást, hogy az épület újra
biztonságos legyen. Varga
Andrea Klára alpolgármester azt mondta, a városnak
a gyerekek biztonsága a
legfontosabb.

Mivel közénk születnek, már nem is félnek az emberektől, megszokták az autóhangot is
Március óta nyolcvan állatot
lőttek ki Miskolc belterületén
a vadászok.
Folytatás az 1. oldalról

A legfertőzöttebb területeket
felmérték, fényképeket készítettek, körültekintően bejárták
a terepet, mivel a lakott területeken történő kilövés balesetveszélyes folyamat. Meghatározták az optimális lövési
szögeket, azok mentén szórókat, etetéseket helyeztek el, oda
szoktatva a disznókat. Többen
támadták azonban a vadászokat a kilövések miatt. Az általában hangoztatott ellenérvek
szerint meg kellene próbálni
befogni az állatokat és vis�szavinni az erdőbe őket. Kiss
Tibor azonban hangsúlyozza,
hogy ez nem járható út.
– Nagyjából hétszáz-nyolcszáz egyedet számláló populáció él a városon belül. Ezek az
állatok már közénk születnek.
A legtöbbnek köze nincsen az
erdőkhöz, így pillanatokon belül visszatérnének a megszokott környezetükbe.
A vaddisznók számára három dolog fontos az élőhely

megválasztásakor: szaporodási
lehetőség, nyugalom és megfelelő mennyiségű élelem. Ezeket
mind megtalálják a várost körülvevő elhanyagolt, műveletlen víkendházas övezetekben.
– Egy emse disznó már 9 hónaposan szaporodóképes, és
fial 8-12 malacot. Villámgyorsan növekszik az állomány,
többek közt azért, mert nincs
természetes ellenségük, ami
gyérítené őket. Mivel közénk
születnek, már nem is félnek
az emberektől, megszokták az
autóhangot is. A személyi biztonság veszélyeztetése mellett
az általuk okozott anyagi kár
is jelentős: táplálékszerzés közben gyakorlatilag széttúrnak
mindent – számol be a tapasztaltakról Kiss Tibor, aki szerint mindennek demográfiai
vonzata is lehet a későbbiekben. – Akik eddig művelték a
telküket, azok is abbahagyják
egy idő után, ha a munkájukat folyamatosan tönkreteszik
a disznók.
Kiss Tibor szerint komoly
problémát jelent a vadásztársaságok számára az afrikai sertéspestis (AFP).

– Ez a betegség nem megtizedeli, hanem teljesen ki fogja pusztítani a vaddisznóállományt, ami – szerencsés
esetben – 3-5 év múlva regenerálja majd önmagát. A Zemplénben, Telkibányán és Rudabánya közelében már egyetlen
vaddisznó sem található.
Felborul az ökológiai egyensúly. Itt kerülnek a képbe a belterületen élő disznók, amik
már nem mennek vissza az
erdőkbe. Belőlük talán idővel
képes lesz regenerálódni az állomány. Ezért is fontos, hogy
tartsuk a kilövések során az
egyensúlyt. Ha minden disznót
levadászunk, és kipusztulnak
az erdőről az AFP miatt, akkor
hosszú évek múlva jelenik csak
meg újra az állomány, pedig
vaddisznóra szükség van. Ha
azonban a belterületi szaporulat túlságosan megduzzad,
akkor a lakosságnak okoznak
kárt. Szerencsére a városvezetés felkarolta ezt az ügyet: így,
hogy sikerült megállapodni a
három nagy vadásztársasággal,
hatékonyan tudjuk végezni a
munkánkat.
Bájer Máté

Útfelújítás Ómassán
Megújul az Ómassai út egy
260 méteres szakasza, amely
két éve sérült meg. 2018 júniusában egy éjszaka alatt a
környéken mintegy 170 milliméter csapadék hullott le, ami
több mint negyede az ottani
éves csapadékmennyiségnek.
A villámárvíz miatt a burkolat és a járda is megrepedezett,
megsüllyedt. A felújítás megkezdődött és várhatóan három hónapig tart, ezalatt forgalomkorlátozásra nem kell
számítani. Fotó: Mocsári László

KÖZLEMÉNY
„Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár utca 29/b.) a Miskolc, Tatár utcai fűtőmű üzemeltetésére vonatkozóan kiadott, többször módosított 1758-9/2013. számú
egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata és módosítása tárgyában felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a területi környezetvédelmi hatóságnál (B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) Az eljárással kapcsolatos dokumentáció elérhető a területi környezetvédelmi hatóság honlapján a http://
emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO/32/2802/2020. számon. A kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt 2020. szeptember 22-éig a környezetvédelmi
hatósághoz vagy Miskolc Megyei Jogú Város jegyzőjéhez lehet benyújtani.”

Ünnepi családi délutánra
várták a gyerekeket szüleikkel együtt a Kilián Bölcsődébe hétfőn. Gúr Péter Attila, a
Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója elmondta, februárban egy elektromos meghibásodás miatt
kellett kiköltözniük a gyerekeknek az épületből. – Ez a tel-

jes működést ellehetetlenítette.
Az elektromos hálózatot teljes
mértékben ki kellett cserélni.
Emellett egyéb helyreállítási munkálatot is elvégeztek a
szakemberek. Az épület pedig
újrafestve várja a gyerekeket
szeptember 1-jétől – mondta az igazgató, hozzátéve, kerítéselemeket és udvari játszóeszközöket is felújítottak a
nyolcvannégy férőhelyes intézményben. – Költségvetésünk nem tette lehetővé, hogy
mindezt kifizessük, ezért köszönet az önkormányzatnak,
Bartha György képviselőnek
és két civilszervezetnek, hogy
biztosították az összeget, ami
körülbelül tízmillió forint volt.
A terület önkormányzati
képviselője csaknem félmillió

forintos támogatást nyújtott.
– Kötelezettségemnek tartottam, hogy segítsek egy ilyen
haváriahelyzetben. Szomorú, hogy a felújítás után egykét évvel adódott ez a probléma. Azon voltunk, hogy
minél hamarabb megoldjuk,
ami rekordidő alatt, két-két és
fél hónapon belül meg is történt. Igazi csapatmunka volt –
hangsúlyozta Bartha György.
Február óta a bölcsődei ellátást, részben a koronavírus
miatt is, ügyeletben lehetett
igénybe venni két helyszínen: a Diósgyőri és a Margaréta Bölcsődében. Az ünnepi családi délután szabad
játékkal és érzékenyítő foglalkozásokkal folytatódott a
kicsiknek.

Az épület a felújítás után újra várja a gyerekeket. Fotó: Juhász Ákos

Jegyzet

Házról házra lövöldöznek
Legalább havonta egyszer
a hipós mosószappan mindent átható szagára ébredek. Nagyon nem lep meg,
hiszen előző este nekem kell
kikészíteni a hullámlemezes
mángorlót. Ez egy világtalálmány, a piszkos göncöt ezen
sulykolják le s föl. Ilonka
néni – nem cseléd, háztartási bejárónő - a tágas konyhánkban a nagy mosófazékból öntögeti a forró vizet a
teknőbe. Abba, amelyben
nyaranta a gangon pancsolunk, telente pedig Farkas
bácsi gyúrja a kolbászba valót. Tudom a dolgom, déltájban már nálam van a nagy
padláskulcs, s kosárban cipeljük fel a kifacsart ágyneműt száradni. Óriási a tetőterünk, s hosszú, szerencsére
teli van világító cseréppel.
Egy szál pallón egyensúlyozunk, hogy ne verjük fel az
évszázados kormos port. Ez
a mi házunk közös szárítója, mosás előtt egy nappal
kell lefoglalni a házmesternél, Emri Béla bácsinál.
Húsz év után vége a jó világnak. A 131 négyzetméteres, öt méteres magasságú lakásunkból költözünk
egy másfél szobás, Vászonfehérítő utcai panelbe.
Édesanyámmal ketten ma-

radunk, s míg a régiben lézengünk, az újban már szűkösen vagyunk. Régi, magas
bútorainkat jobb híján magam aprítom fel, alig marad
olyan cuccunk, ami beférne
ide. A jó szomszédjaink szabadon mezgerelnek, nem is
nézzük, mit visznek, örülünk, hogy megszabadulunk
a lomoktól. Érdekes, a teknőnkre, gyerekkorom medencéjére, mindenki rácuppanna. Végül alig marad
valami, ami felkerül a két
lóerős stráfkocsira.
A harmadik emeleti új lakásból hiányzik az erkély, a
gang. Drága édesanyám kesereg, sopánkodik, hol szárítsa a mosott ruhát. A betonfal áthatolhatatlan, a
képtartó szöget se fogadja
be.
Közel a megoldás. Nemcsak hirdetik, szájról szájra
terjed a varázscím – Pacher
Károly és társai mindent
megoldanak. A Régi posta utcai öreg díszműlakatos
meghallja az idők szavát.
Kalapács helyett rendőrségi engedéllyel tartott szögbelövő pisztollyal házhoz
megy, képeket-polcokat rögzít. Cseles az öreg, lövöldözés előtt minden szomszédot figyelmeztet – ne tessék

megijedni. Ennél jobb reklám nem is kell. Esténként
akár egy házat is végiglődöz. Majd elmeséli, fura egy
ízlésünk van, errefelé nem
festményeket, inkább családi képeket akasztgatunk ki.
Fia, Péter Pál, operatőr, az
autósport megszállottja is
beszáll a bizniszbe. Drága
mulatság a versenyzés, elviszi a haszon jó részét.
Miskolcon egyedül csak ők
gyártanak panellakásba illő
szárítót. Kell is, mert ezeknek se mosókonyhájuk, se
padlásuk. Rövid időn belül
évtizedekre kisajátítják a
piacot. A méretre vágott lécekből ezerszámra gyártják
a fregolit. Nem adják drágán, hiphop felszerelik, és az
árban a betanítás is benne
van. Csodaszerkezet, teregetéskor leengedik a kád fölé,
majd fürdéskor felhúzzák.
Sült balga, aki ezt elrontja,
vagy nem érti meg, mikor
melyik madzagot kell húzni. Pacherék lesznek a város
fregolicsászárai. A Vászonfehérítőről a Bajcsyra is magunkkal visszük a mindenkit túlélő szerkezetet. Talán
még máig is működne, ha
nem lenne szárító a mosógépben.
Szántó István
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Döntöttek a felgyülemlett kérdésekben a városatyák
A koronavírus-járvány miatti, több hónapnyi kényszerű
szünet után ismét ülést tartott a közgyűlés.
Maratoni hosszúságú esemény kerekedett a grémium augusztus 28-ai üléséből: több mint 30 napirendi
pontot vitattak meg. Hosszan
tárgyalták például a költségvetés módosításával, illetve a
parkolással kapcsolatos előterjesztéseket.
Beszámolót
tartott a tavalyi év szakmai
eredményeiről Miskolc rendőrkapitánya is: Bogyay Ferenc kiemelte, az elmúlt 10
év legkedvezőbb mutatói szerepelnek a benyújtott anyagban.
Bár a testület nagy része
támogatta a beszámoló elfogadását, a napirendi pont ismertetését mégis heves vita
követte. Volt, aki a rendészeti
beszámolót hiányolta. 
Veres
Pál polgármester arról tájé-

koztatta a közgyűlést, hogy
ez a téma – egy folyamatban
lévő stratégiai tárgyalás miatt
– a szeptemberi ülésen kerül
majd napirendre.
A tervezett költségvetés módosításáról szintén hosszan vitatkoztak a városatyák. A szokásos évközi korrekció mellett
azért van szükség a megvonásokkal járó módosításra, mert
a járványhelyzettel kapcsolatos
események és kormányintézkedések nagyságrendi változást okoztak.
Az ülésen többek közt tárgyalták a 2020. évi ingatlangazdálkodási terv elfogadását. A rendelet célja, hogy a
lakásállománnyal ne csak üzleti eredményt realizáljon az
önkormányzat, hanem az arra
rászoruló miskolciak lakhatását is támogassa. Ehhez módosítani kell a lakások bérletéről
szóló rendeletet is. A közgyűlés
az áremelésről és annak mértékéről folytatott vitát.

Több mint 30 napirendi pontot vitatott meg a grémium. Fotó: Mocsári László
A javaslatok közt szerepelt az
önkormányzat 2020-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
is. Veres Pál ezzel kapcsolatban

elmondta, olyan kihívásokkal
nézünk szembe, amikkel korábban soha: a forrásokat pontosan
fel kell mérni, ambiciózus célokat kell meghatározni.

A grémium megvitatta a
város közterületein jelentkező prostitúció visszaszorítására tett javaslatot is. A vita
során kiderült, hogy a rend-

őrséggel történt széles körű
egyeztetés szerint egy türelmi zóna kijelölésével ellenőrizhetőbb lesz ez a tevékenység.

KÖZGYŰLÉS – FRAKCIÓVEZETŐK ÉRTÉKELÉSE
SIMON GÁBOR
(Velünk a Város) frakcióvezető

BADÁNY LAJOS
(Velünk a Város) frakcióvezető-helyettes

Tény: 7 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodik Miskolc a koronavírus-járvány miatti
kiesések, kormányzati elvonások miatt. A megelőzésre, a miskolciak
egészségének megőrzésére mindeközben 580
millió forintot fordított az önkormányzat.
A következő időszakot takarékos, de felelős
gazdálkodás jellemzi majd. Olyan, amelyet a
Kriza-Alakszai korszak idején nem láttunk.
Talán pont ezért volt a Fidesz-KDNP-s képviselők számára érthetetlen a mostani költségvetési korrekció, hiszen megszokták, ha nincs
pénz, ők akkor is költenek. Most is csak kritizálták a módosításokat, de megoldási javaslattal nem éltek arra vonatkozóan, hogyan lehetne a csökkenő bevételeinket gazdaságosan
elosztani. Az előző városvezetéstől sok száz
olyan ingatlant is örököltünk, amelyek felújítása több millió forintba kerül, jelenlegi állapotukban kiadhatatlanok, miközben fenntartásuk az önkormányzattól vitte és viszi a
pénzt. Miskolc közel 5 ezer lakással rendelkezik, ebből jelenleg majdnem 1 ezer üresen
áll. Mi fel akarjuk számolni a Fidesz terhes
örökségét! A most elfogadott ingatlangazdálkodási program esetében is ki kell jelenteni:
felelős gazdálkodást mutat, mert arra törekszik, hogy növelje és fejlessze a város ingatlanvagyonát. A Fidesz-frakció megpróbálta ellehetetleníteni a város gazdálkodását, de
ezt megakadályoztuk. Megfogalmaztuk, hogy
a fideszes országgyűlési képviselők szerezzék
vissza a kormánytól az elvett pénzeket, amit a
város működésére fordítanánk. Az elfogadott
határozat alapján kivizsgáljuk a Kriza-Alakszai-Soós időszakban megtörtént privatizációkat, különös tekintettel a gyermekeink
étkezésének privatizációjára és az eladott ingatlanok sorsára. Felszólítottuk az ellenzéket,
hogy tegyék be a kasszába azokat a milliárdokat, amivel az ő regnálásuknak köszönhetően a miskolci önkormányzat és intézményei
tartoznak a Holdingnak és tagvállalatainak. A
vádakra pedig csak annyit mondanék: plágium csak szerzői művek esetében történhet, a
Gazdasági program viszont egy tényfeltáró és
stratégiai lehetőségeket összegző összeállítás.
Ez így volt a Kriza-Alakszai-Soós által készített korábbi programban is.

A közgyűlésre a jobbikos frakciócsoport két önálló indítványt nyújtott be.
Egyrészt: Miskolc éljen
a kormányzat felé felterjesztési jogával a regionális bérkülönbségek
kiegyenlítése céljából. Az állam többségi tulajdonában lévő vállalatok hátrányosan megkülönböztetik Miskolc város lakóit, amikor
ugyanazért a munkáért alacsonyabb munkabért fizetnek nekik, mint például a Győrben élőknek. Kulcsfontosságúnak tartjuk,
hogy ebben az állam jó példával járjon elöl,
és az általa többségében tulajdonolt vállalatok dolgozóinál kötelező jelleggel véghez vigye a bérrendezést. Ezért kezdeményeztük a
Munka törvénykönyve kiegészítését a következő bekezdéssel: „Az állam többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek esetében
a munkaerőpiaci viszonyok figyelembevétele
nem eredményezheti azt, hogy ugyanazért a
munkáért az azonos munkakört ellátó munkavállalók tekintetében eltérő munkabér kerüljön megállapításra az ország különböző
régióiban.” Másik indítványunk a prostitúció
visszaszorítását célozta. Az első Orbán kormány törvényben legalizálta az üzletszerű
kéjelgést, így azt kategorikusan betiltani nem
lehet, csak törvényes keretek közé szorítani.
Jelenleg a tevékenység – egyes intézmények
300 méteres körzetét leszámítva – az egész
város területén engedélyezett. Az előző városvezetés struccpolitikája miatt a Selyemrét környékén már tömeges méreteket öltött,
megjelenik a lakótelepen és az iskolák környezetében is. A törvény ebben az esetben
kötelező érvénnyel türelmi zóna kialakítását
írja elő, amit lakott területtől távol eső utakon célszerű kijelölni – ezek kivételével már
javasolhattam a prostitúció Miskolc egész
területén történő betiltását. A rendőrség és
a rendészet is támogatásáról biztosította az
előterjesztést, mivel a koncentrált ellenőrzés
által az intézkedések hatékonysága javul. A
törvények betartása pedig, amely orvosi vizsgálat meglétét, vállalkozói igazolvány kiváltását és számlaadási kötelezettséget ír elő, a
prostitúció érdemi visszaszorítását eredményezi. A korábbi fideszes városvezetés szerint
egyik kérdéskör sem igényel beavatkozást,
így előterjesztéseinket nem támogatták.

MOLNÁR PÉTER
(KDNP) frakcióvezető
A szocialistákról tudjuk régóta: csak megszorításokban
tudnak
gondolkodni. Most is ez
történt. Az év elején felemelték az MVK jegy- és
bérletárakat, most az önkormányzati lakások bérleti díjait. A költségvetési módosítással pedig számtalan területről milliókat
vontak el, miközben 4 milliárd forint hitelt
akarnak felvenni. Ezt a KDNP nem tudja támogatni. Dolgozni kellene már, forrásokat
teremteni, de még egy gazdasági programot
sem tudtak elkészíteni. Az egész városra
nézve roppant kellemetlen, hogy valószínűleg egy részben plagizált anyagot tettek le
a közgyűlés asztalára; majd miután lebuktak, levették a napirendről az előterjesztést.
A gazdasági programnak a jövőbe mutató, a várost előrevivő koncepciónak kellene lennie, nem összeollózott fantáziálásnak.
A költségvetési megszorítást azért sem támogatjuk, mert a városüzemeltetéstől is elvontak több mint 300 milliót. Holott mindenki tapasztalja, mekkora szükség lenne a
köztisztaság fenntartására, a parkok és járdák gondozására, utak felújítására. Az elvonások legnagyobb vesztese a Városgazda. A
lakosság is érzékeli már, hogy nincs olyan
köztisztaság, mint régen. A közlekedési vállalattól is elvontak 160 millió forintot úgy,
hogy az év elején ritkították a villamosok és
buszok járatait. A sport és a kultúra területére eleve kevesebbet fordítottak, de most
még ebből is elvontak. A mecénás kereteket
gyakorlatilag kiüresítették, amikből miskolci fiatalokat, kulturális és sportegyesületeket szokás támogatni. De a beígért emelés
a Salkaházi programban is elmarad, ahogy
a tavalyi, szintén megígért iskolakezdési támogatás is. Az önkormányzati bérlakások
bérleti árának ilyen drasztikus emelése elfogadhatatlan. Az előző ciklusban nem történt
emelés itt sem. Félő, akik eddig sem fizettek, ezután sem fognak, az eddig is rendesen
fizetőkkel akarják megfizettetni a nemfizetők díjait is. De még a temetkezési szolgáltatás árát is felemelte a városvezetés. A Jobbik által beterjesztett és a szocialisták által
is támogatott türelmi zóna kijelölését, azaz a
prostitúció legalizálását nem tudja a KDNP
elfogadni.

HOLLÓSY ANDRÁS
(Fidesz-KDNP) frakciószóvivő
A Miskolcot vezető baloldali koalíció válságkezelési stratégiája hitelfelvételből, önkormányzati
ingatlanok eladásából és
áremelésből tevődik össze. A költségvetés
módosításából kitűnik: a település képét leginkább meghatározó Városgazdától vonták
el a legtöbbet, több százmillió forintot. Ezt
nem tartjuk megengedhetőnek. De a sportot
és a kultúrát is jelentős összegekkel sarcolták meg. Ezektől a stratégiai ágazatoktól nem
szabadott volna támogatásokat megvonni. A
Fidesz-KDNP komoly sportkoncepcióval
rendelkezett 2010-19. között, sok beruházás történt, elég csak a Diósgyőri Stadionra,
vagy az MVSC-pálya felújítására gondolni.
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy
a miskolciak még otthonosabb körülmények
között sportolhassanak. Ebben a költségvetésben ezt nem látjuk. Az önkormányzati bérlakások lakbérének radikális emelését
szintén elfogadhatatlannak tartjuk. Ha azt
akarjuk, hogy a fiatalok itt maradjanak, ilyen
döntést nem hozunk meg. Felelőtlen ingatlangazdálkodást folytat a jelenlegi városvezetés. Nem hisszük, hogy a város bevételeinek emelésére csak ez a megoldás létezik. Mi
privatizációs stopot hirdettünk, nem szeretnénk ugyanis, hogy a város emblematikus
épületeit egy ilyen piaci helyzetben értékesítsék. Nem járulunk hozzá, hogy az önkormányzati ingatlanok eladásából származó
bevételekkel pótolják a költségvetési hiányt
– amit egyébként a miskolciakon akarnak
behajtani. Ezt jelenti ugyanis, hogy több területen is jelentősen emelkedtek az árak.
Ezek nem szolgálják a miskolciak érdekét. A
fideszes városvezetés idején nem történtek
radikális díjemelések, a lakbérek nem emelkedtek. Megdöbbentő volt számunkra az is,
hogy a gazdaságfejlesztési program egyharmada lopott, le nem hivatkozott részeket tartalmaz. Miskolc rendelkezik azzal a megfelelő szürkeállománnyal, képesek lennénk egy
ilyen programot összeállítani. Nem értjük az
összevisszaságot és a tehetetlenséget, és hogy
miért kellett ilyen helyzetbe hozni a város
polgármesterét. Minden olyan programot
támogatunk egyébként, ami a miskolciak érdekében történik és miskolciak írják.
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Visszavonult a miskolci vendéglátás ikonikus alakja
Vantal Gábor több mint 40
éve kezdte pályafutását, oktatóként szakácsok, pincérek generációit nevelte ki.
Étteremtulajdonosként azt
mondja, a vendégek elégedettsége volt számára a legfontosabb. Érzelmekkel telve
búcsúzik portrénkban.
„Kavarogtak bennünk az
emlékek és érzelmek, ahogy lehúztuk a rolót az étterem ablakán” – meséli elérzékenyülve,
ahogy a Kis Anna Halászkert
teraszán beszélgetünk vele pár
nappal a bezárás után. – Saját
kis ékszerdobozként kezdtük
el építgetni 25 évvel ezelőtt az
éttermünket. Mindig arra törekedtünk, hogy újra és újra
„hozzátegyünk” valamit. Egy
vendéglátás
szempontjából
nagyon rossz állapotban lévő
épületet vettünk meg 1995ben. Mindent kicseréltünk,
építettünk egy teraszt, virágokat hoztunk… Gyönyörűek!
Ez a feleségemnek köszönhető,
aki gondozta őket, és végig támogatott, mellettem állt. Most
pedig egy időre lakat került a
patinás étterem kapujára…
A Tokajtól a Kis Annáig
Vantal Gábor A la carte éttermekben kezdett el dolgozni
a Berzeviczy vendéglátó-szakközépiskola elvégzése után. „Ez
a szakma csúcsa”, mondja, majd

sorolni kezdi, hány helyen dolgozott. Az egykori Tokaj Étteremben kezdte, ahol „a legjobb
szakemberek – szakácsok, pincérek – mellett dolgozhattam”.
Aztán jött a Panoráma Söröző,
az Avasi kilátó, majd az Aranycsillag Étterem. Már a ’80-as
évek végén járunk, amikor megfogalmazódott: saját vállalkozást
indítanak. A Halásztanyát 5 éven
át, egészen 1994-ig üzemeltették.
1995 márciusában aztán már saját éttermet nyithattak: ez volt
a Kis Anna. – Az igényes, minőségi vendéglátásra fogékony
miskolciakat és turistákat igyekeztünk idecsábítani. És jöttek
is szép számmal, hiszen a finom
ételek mellett csönd, friss levegő,
kert fogadta őket. Elértük, hogy
a vendégek értékelése szerint a
miskolci éttermek között a 4., a
tapolcaiak között az első helyen
vagyunk a TripAdvisor szerint.
Szenvedéllyel
– Emlékszem, fűszeres akartam lenni fiatalon, vidéki gyerekként. Ilyen, vagy még vékonyabb fiú voltam, mint ön, így
nem ment volna a nagy zsákok
emelgetése. Belső késztetésre, az
érzelmeimre hallgatva döntöttem végül a vendéglátás mellett.
Ebben szüleim is támogattak.
Így köteleződtem el a szakmám
iránt – mondja Vantal Gábor,
aki az étterme vezetése mellett
oktatással tölti idejét. Saját be-

vallása szerint keménykezű vezető, aki megkövetelte, hogy a
vendéget úgy fogadják, ahogy a
nagykönyvben megvan írva – és
ezt is veri bele a diákokba. „Az a
pincér, aki nem tud mosolyogni,
jobb, ha vendégnek születik” –
idézi a vendéglátós körökben jól
ismert mondást, ami sorvezetője
volt pályafutása során. – Ehhez
azonban komoly elköteleződés
kell, de legalább ennyire fontos
a folyamatos tanulás, önmagunk
képzése.
A tanítás során azt adja át a
fiataloknak, hogy ez egy hivatás. Elmondja mindig, mit kell
tenni ahhoz, hogy a legmagasabb szintekre jussanak. Akiben pedig meglátja a tehetséget, még inkább ösztökéli a
jobb teljesítményre. Átéléssel,
kifinomult modorban, minden
részletre kitérve oktat (e sorok
szerzője is abban a szerencsében részesült, hogy tanulhatott tőle). – Nincs annál szebb,
mint amikor egy állófogadásra csodaszépen megterítünk!
Majd aztán persze borul minden a vendégsereg megérkeztével, de az már egy másik kérdés – teszi hozzá mosolyogva.
– A szakma szépségeit átadva
tudom motiválni a tanulókat.
Érzelmeket táplálok beléjük,
így mélyül az elköteleződésük.
És szenvedély és alázat: a konyhai kisegítőtől, a szakácsokon
át a pincérig, mindenkiben

Belső késztetésre, az érzelmeire hallgatva döntött a vendéglátás mellett. Fotó: Juhász Ákos

ezeknek kell lakoznia ahhoz,
hogy jók lehessenek a szakmájukban.
„Elégedett vagyok”
Felemelő érzés számára,
hogy akik a keze alatt dolgoztak, büszkék erre. – Volt, aki
maradt Miskolcon, más külföldre, a fővárosba ment. Több
esetben felhívtak étteremvezetők, hogy megkérdezzék, nálam tanult-e, dolgozott-e az
állásra jelentkező fiatal – mert
ha igen, az garancia számára a
minőségi munkára.
És Vantal Gábor mire a
legbüszkébb? – kérdezzük a
számtalan díj, serleg, oklevél
mellett állva. – A szakmai elismerések közül a Schnitta-dí-

jat emelném ki, amivel csak
hárman rendelkezünk a megyében. És nagyon büszke vagyok „Az év gasztronómusa”
kitüntető címre is, amit viszont
egyedül tudhatok magaménak
Borsod-Abaúj-Zemplénben.
Egy életszakasz lezárásakor
összegez, számot vet az ember. – Hogy mit jelentettek számomra az elmúlt évtizedek?
Mindent! A díjak, elismerések fontosak, mégis a legbüszkébb az elégedett vendégeim miatt vagyok. Ennél nincs
jobb visszajelzés, ez a munkámat minősíti. A legszebb az a
szakmámban, hogy minden
vendég más; másképp kell hozzászólni, más az ízlése. És ehhez tudni kell alkalmazkodni.

Hiányérzet nélkül hagyja
tehát abba a vendéglátózást.
„Amit Miskolcon ki tudtam
hozni ebből, azt kihoztam”,
mondja. – Elégedett vagyok.
Egy olyan korszakot zárok le,
amire büszke lehetek. Sokakat
talán sokkolt a hír, de megnyugtatok mindenkit: a helyet jövő ősszel újranyitjuk.
Átadjuk a stafétát a következő generációnak, családon belül üzemel tovább az étterem
– mondja Vantal Gábor, aki az
oktatással azonban nem hagy
fel: a Berveviczyben továbbra
is azért tanít, hogy a miskolci
vendéglátásban hozzá hasonlóan felkészült és szenvedélyes
szakemberek dolgozzanak.
Kujan István

Hirdetés

Döntött Miskolc MJV Közgyűlése: már az őszi „égetési szezonban” is tilos az avar
és kerti hulladékok elégetése Miskolcon. Az intézkedés célja, hogy a lakosság
egészségi állapotát veszélyeztető tényezők csökkenjenek és javuljon a levegő
minősége.
A 2005-től érvényben lévő
helyi szabályozás meghatározott időszakokban lehetőséget adott a kerti hulladékok
égetésére. Ezt a rendeletet
a közgyűlés 2020. augusztus 28-ai ülésén hatályon kívül helyezte. Ami azt jelenti,
hogy 2020. szeptember 1-jétől Miskolc közigazgatási határain belül tilos az avar és
kerti hulladék elégetése.
A kerti hulladékok égetése
során jelentős mennyiségű
káros és rákkeltő anyag kerül a légtérbe, elszennyezve
egész városrészek levegőjét,
és sok bosszúságot okozva az
ott élőknek. A tiltás célja, hogy
a kerti hulladékok égetése
megszűnjön Miskolcon, a lakosság szakítson ezzel a rossz
„hagyománnyal”, amely nem-

csak a levegőt, hanem a talajt
és az élővilágot is károsítja.
Felhívjuk a lakosság figyelmét a jogkövető magatartás
gyakorlására. A MIÖR munkatársai ellenőrizni fogják az
égetési tilalom betartását, és
annak megszegését akár bírsággal is sújthatják!
És mit csináljunk a keletkező avarral és zöld hulladékkal?
Komposztáljunk! Ehhez nyújt
segítséget az önkormányzat
LIFE HungAIRy integrált projekt segítségével induló komposztálási programja, amelynek keretében a hungairy@
miskolc.hu e-mail-címen lehet jelentkezni ingyenes komposztládáért. A HungAIRy
LIFE IP (LIFE17 IPE/HU00017)
projekt az Európai Unió LIFE
programjának támogatásával
valósul meg. Célja a levegőminőség javítása 10 magyarországi városban, így Mis-

kolcon is. Komposztáláskor
elbomlanak a növényi részek,
és humuszos anyag keletkezik, amely a boltban kapható virágföldhöz hasonló vagy
akár még jobb minőségű, tápanyagdús talaj.
2021. január 1. után országosan is TILOS lesz a lábon
álló növényzet, valamint az
ingatlanok használata során
keletkezett növényi hulladék
szabadtéri égetése. A szabályozásnak elébe menve, példamutató módon Miskolcon
már idén ősztől tilos az égetés,
ami hozzájárul majd a szmoghelyzet javulásához, a városlakók egészségének megőrzéséhez és egy élhetőbb, Zöld
Miskolc kialakításához.

Fokozott óvintézkedések mellett működik
a Miskolc Holding Zrt. ügyfélszolgálata
A koronavírus-járvány további terjedése miatt fokozott óvintézkedések
mellett működik tovább a MIHŐ Kft., a
MIVÍZ Kft. és a Miskolc Holding Zrt. személyes ügyfélszolgálata a 3534 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. sz. alatt.
Az ügyfélszolgálaton a távhőszolgáltatási, az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatási és az ingatlangazdálkodási ügyek, valamint a befizetések
továbbra is intézhetőek személyesen,
az ügyfelek és a munkatársak egészségének megóvása érdekében tett biztonsági intézkedések betartásával.
A korábban bevezetett szabályozások – mint pl. 1,5 méteres távolságtartás, maszk vagy azt helyettesítő kendő
használata, ügyféltérbe lépés előtt kézfertőtlenítő használata –, szeptember
7-étől kiegészülnek az ügyfelek hőmérsékletének mérésével. Kérjük ügyfeleinket a szabályok betartására.
Kérjük, hogy ügyfeleink és munkatársaink egészségének, biztonságának
megóvása érdekében az ügyintézéseikhez elsősorban az online ügyfélszolgálatot, a telefonos ügyintézést vegyék

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

igénybe, illetve eljuttathatják megkeresésüket írásban, e-mailben és postacímünkre.
A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálatának online elérhetősége: ugyfel@miho.hu
A MIHŐ Kft. telefonos ügyfélszolgálata távhőszolgáltatási ügyekben várja
hívását: 46 501 740
Írásbeli kapcsolatfelvétel: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Honlapunkon minden információt
megtalál. Számlái befizetéséhez sem
szükséges kimozdulnia, javasoljuk az
online átutalást.
ÚJ KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁS
INDULT, VÁLTSON ÖN IS
ZÖLDSZÁMLÁRA!
2020. áprilisától működik a MIHŐ
Kft. és a MIVÍZ Kft. ügyfelei számára az elektronikus számlamegjelenítő felület, ahol a számlákat
megtekintheti és kiegyenlítheti
bank- vagy hitelkártya segítségével. A
miszamla.hu rendszer használata
ingyenes a webes felületen regisztrált ügyfelek számára.
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Döntött a közgyűlés: TILOS
az avar- és kertihulladék-égetés!
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IDÉN SEM MARAD FILMES
ESEMÉNY NÉLKÜL MISKOLC
A CineFestet elhalasztották,
de minőségi pótlást kapunk
CineFest Special néven.
A COVID-19 világjárvány
miatt lelassult, szinte megállt
a filmpiac: elmaradtak a mozipremierek, világszerte elhalasztották a legjelentősebb
filmfesztiválokat, valamint
világ- és hazai szinten is abbamaradtak a filmforgatások.
Mindezek tekintetében a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál szervezőinek
is kényszerű döntést kellett
meghozniuk: elhalasztották
az idén esedékes, a sorban a
17. eseményt, amit így 2021.

szeptember 10-18. között
rendeznek majd meg. Azonban Miskolc idén sem marad filmes programok nélkül.
Szeptember 11-étől CineFest
Special néven indul a „pótló
járat”, ami 19-éig várja a film
kedvelőket. Bíró Tibor fesztiváligazgató szerint igyekeztek a körülmények ellenére is
színes eseménypalettát készíteni.
– 11-én megemlékezünk a
125 évvel ezelőtt született Moholy-Nagy Lászlóról, akinek
az életéről egy magyar és egy
amerikai
dokumentumfilmet is vetítünk majd. Ez lesz a
program nyitóeseménye.

A Mephisto című klasszikust is levetítik

A Moholy-Nagy 125 egy rövidebb riportfilm, melyben
olyan személyiségek beszélnek
a világhírű magyar művész
iránti tiszteletükről és emlékeikről, mint a Sziget Fesztivált
alapító Gerendai Károly vagy
a Bauhaus-Archívum vezetője,
Annemarie Jaeggi. Az amerikai alkotás ezzel szemben egy
125 másodperc hosszú animációs film, ami a Moholymotion
címet viseli, és színes, pörgős
formában foglalja össze a modernizmus hazai úttörőjének
életét. A nemzetközileg ismert
alkotót ünnepli a róla elnevezett budapesti Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem rektora is,
aki a fesztivál vendégeként a
Magyarországon készült film
készítésével kapcsolatos műhelytitkokba vezeti majd be a
nézőket. Ezzel párhuzamosan
a Szinva teraszon szabadvetítést tartanak sport tematikájú
filmekről – ezekre a helyszínekre a belépés díjmentes.
Best of filmek hete
Az Uránia és a Béke termekben az elmúlt évek legsikeresebb, díjazott filmjeit vetítik
majd.
– A filmekből két-két vetítést tartunk, így reméljük,

A hétvégéken GasztroPlacc is lesz a MÜHA előtt. Fotó: Mocsári László

minden érdeklődő befér majd
valamelyikre – mondta lapunknak Bíró Tibor, aki azt is
hozzátette, hogy az előadások
között lesznek kedvezményes
árú, de fizetős vetítések és ingyenesen látogatható produkciók is.
– Az ingyenes programokra
érkezési sorrendekben fogadjuk majd a vendégeket.
A kisjátékfilmek kedvelői is
megtalálják a számításukat a
CineFest Specialön: az elmúlt
évben nyertes kisjátékfilmekből is vetítenek összeállításokat. Emellett a város imázsfilmes pályázatának győzteseit
is megnézhetik az érdeklődők

az Otthonunk Miskolc Program keretében.
Sok kuriózummal
készülnek
– A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
által felújított régi magyar filmek közül olyan klasszikusokat tűztünk vetítésre, mint a
Mephisto, a Pál utcai fiúk, a
Ripacsok vagy a Szaffi. Ezeket
díjmentesen látogathatja a közönség – számolt be a programokról Bíró Tibor.
Idén is Miskolc ad otthont a
Magyar Hollywood vetélkedő
országos döntőjének is a CineFest Specialön. A hétvégéken

Miért Miskolc? 9. rész –
„Itt ülök csillámló sziklafalon”
„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy,
hogy a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint
felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért Miskolc? című kötetében Fedor Vilmos. A
lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy miért szereti
Miskolcot.

Középiskolás koromban szerettem bele József Attila verseibe. Gyűjteni kezdtem mindent,
ami vele kapcsolatban megjelent. Szerencsés ember vagyok,
hogy élőben hallhattam Latinovits Zoltán előadásában a
Kései sirató című versét. Emlékszem, napokig a hatása alatt
voltam. Elmentem Szárszóra,
és megkerestem azt a Zalában
élő vasutast is, aki talán utolsóként látta életben a költőt. Barátaimmal sokszor játszottuk
gitáron és énekeltük a „Rejtelmeket”, amire Sebő Ferenc
írt gyönyörű zenét. Aztán az
életem úgy fordult, hogy szülővárosomban szervezője lettem a nyolcvanas évek elején
a Miskolci Ifjúsági Napoknak.
Felkerestem egy fiatal szobrászt, Varga Évát, azzal a kéréssel, hogy segítsen kitalálni valami olyan jelképet, ami
kifejezi mindazt, amiről ez a
rendezvény szól. Éva néhány
nap múlva hívott, hogy megmutassa terveit. Egy pillangót
rajzolt, melynek szárnyait a vá-

ros színeire festette. Mondanom se kell, hamar népszerűvé vált, és sokféle kiadványban
meg ajándéktárgyon szerepelt
a piros-sárga színekbe öltöztetett pillangó. Így kezdődött a

barátságunk Évával. Többször
jártam nála a műtermében,
láttam, hogyan formálódnak
gondolatai, és jelennek meg
gipszbe, majd bronzba öntve.
Ámulva néztem gyönyörű érmeit. Aztán egy időre messze
sodort engem az élet, és legközelebb már a rendszerváltás utáni időkben találkoztam
vele. József Attiláról kezdtünk
el beszélgetni, meg arról a lehetetlen állapotról, hogy ott,
ahol írta az Ódát, Lillafüreden,

József Attila szobra Lillafüreden. Fotó: Mocsári László
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nincs még szobra a költőnek,
csak egy megviselt emléktábla
emlékeztet arra, hogy itt született a világirodalom talán egyik
legszebb szerelmes verse. Akkor azt mondtam neki, hogy ha
egyszer úgy alakulna az életem,
hogy hatással lehetek arra, milyen köztéri alkotások kerüljenek Miskolc köztereire, vállalná-e egy József Attila-szobor
elkészítését a lillafüredi függőkertbe. Először elkezdett nevetni, aztán látva, hogy én ezt

nagyon is komolyan gondolom, rám nézett és azt mondta:
„Ne viccelj, minden szobrász
ilyen megbízásokról álmodik.”
Nyolc évvel később szülővárosom alpolgármesterévé választottak. Munkatársaimmal
a város kulturális fejlesztéseket
tartalmazó tervén dolgoztunk,
és ebben már több köztéri szobor felállítását javasoltam, elsősorban olyan személyeket
ábrázoló alkotásokat, akik jelentős szerepet játszottak a város kulturális életében. Természetesen közöttük volt József
Attila is. Közelgett a költő születésének századik évfordulója, ami jó alkalmat és országos
figyelmet is jelentett a város
számára. Ősszel kerestem meg
Évát. Emlékszem, este volt és
sokáig kellett kopogtatnom az
ajtaján, mire meghallotta és
beengedett. Előre kiterveltem,
mit mondok neki, és magamban már mosolyogtam azon,
hogy milyen arcot fog vágni,
ha elmondom jövetelem célját.
„Hát te?” – mondta meglepetten, amint meglátott. „Tudod,
Éva, egyszer arról beszélgettünk, hogy…” – kezdtem hozzá, és felidéztem régi beszélgetésünket. Azzal fejeztem be,
hogy most itt vagyok, eljöttem, ahogy ígértem, hogy felkérjem, készítse el József Attila

GasztroPlacc lesz a MŰHA
előtt, és üzemelni fog a hagyományos CineFest Lounge is,
jazzkoncertekkel kiegészülve.
A Művészetek Házában ismét megtekinthetővé válik a
tavaly nagy sikerrel működő
régi filmek plakátjaiból készült
kiállítás. Emellett kapcsolódó
programok várják a filmkedvelőket számos külső helyszínen, a Palotaszállótól egészen
a Népkertig. A CineFest Specialhoz készül egy műsorfüzet is,
de a programokról bővebben a
fesztivál honlapján és a CineFest Facebook-oldalán olvashatnak az érdeklődők.
Bájer Máté

egész alakos szobrát a lillafüredi függőkertbe. „Ugye, ezt nem
mondod komolyan?” – kérdezte. „De igen – válaszoltam –, és
most azt szeretném, ha vállalnád, és beadnád a pályázatodat
a szobor elkészítésére.”
Beadta, és nyert. Nem is
nyerhetett más. Tudtam, hogy
ő az, aki meg tudja csinálni
azt a szobrot, amely leginkább
visszaadja a szerelmes lázban
égő költőt abban az állapotában, melyben a vers gyönyörű
sorai fogantak. Többször kért
arra, hogy nézzem meg, hol
tart. A feladat hihetetlen erőt
adott neki. Kérdezte, hogy én
mit szeretnék látni a szoborban. Meglepődött, amikor azt
mondtam, hogy a nőt. Elgondolkodott. Nem szólt semmit,
csak bólintott. Aztán néhány
nap múlva szólt, hogy menjek,
nézzem meg. Amikor megláttam a költőt, amint elmereng,
talán a nőre gondolva, aki már
elutazott, és aki talán sohasem
lesz az övé, éreztem, hogy Éva a
legszebb pillanatot találta meg.
Azt, amikor a lassú kijózanodás közepette veszni látszik
a remény, és már csak a talán
van helyette. De még ott van
a szeretett nő a költő melletti
árnyalakban, és szoknyája ráncai között futnak a vers sorai.
Fedor Vilmos
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THAI masszázs Miskolcon, mesterfokon!

Miskolc belvárosában, diplomás thaiföldi masszőrökkel várjuk vendégeinket. A szakszerű
masszázsok mellett az ázsiai
környezet, a nyugalom, a lágy
zene, az illóolajok illata együttesen teremtik meg a harmóniát a teljes értékű pihenéshez.

A thai masszázst sokan egy
olyan csodának tartják, amivel
bármilyen fájdalmat, mozgásszer
vi problémát meg lehet oldani. Bi
zonyított tény, hogy sok panaszt
lehet vele enyhíteni. A több ezer
éves tanok nem véletlenül marad
hattak fenn ilyen sokáig, a mód
szer hatékonysága sokakat meg
győzött az idők során. Titka abban
rejlik, hogy nemcsak a testi fájdal
makat enyhíti, hanem a lelki egész
ségre is kitűnő hatása van.
A masszázs az izmok nyomá
sán, nyújtásán alapszik, melynek
során különböző testhelyzeteket
vesz fel a páciens. A masszőr a
szabad energiaáramlást igyekszik
biztosítani, ahogy a hason és a fe
jen alkalmazott pontkezeléssel is.
A cél véletlenül sem a fájdalom
okozása, épp ellenkezőleg: a fáj
dalom oldása a legfontosabb fela

CSALÁDIAS LÉGKÖR
A FAMILY FITNESSBEN
Tinédzserek és nagymamák is megfordulnak a különleges
hangulatú edzőteremben, ami a Hunyadi utca 56. szám
alatt várja vendégeit. A kisközösségeket vonzó négyszáz
négyzetméteren a lélek épségére is figyelnek a test egészsége mellett.

dat mind fizikai, mind pedig pszi
chés értelemben. Ha a masszázst
végző szakember jól alkalmazza
a technikákat, akkor képes a me
revségeket oldani, és egy relaxált,
kényelmes állapotot idéz elő. A
masszázs során nyomás a talppal,
tenyérrel, hüvelykujjal, könyökkel,
térddel is történhet. A szakember
mindezt egyenletes ritmusban te
szi, óvatos, finom kezdéssel, foko
zatosan növelve a kifejtett erőt. A
páciens is többször változtat test
helyzetet, pozíciója a kimozgatás
miatt fontos, nem mindegy, hon
nan indulnak a mozdulatok.

A thai masszázs egyik alappil
lére a kimozgatás, ezalatt minden
hozzáférhető izomcsoportot át
mozgatnak, nyújtanak. A folyamat
során mindig egy kicsit jobban
megnyújtják a soron következő iz
mokat annál, amennyit maguktól
véghez tudnának vinni. Az ízülete
ket is egy kicsit jobban megmoz
gatják, mint amennyire maguktól
el tudnának mozdulni. Ez szüksé
ges ahhoz, hogy elérjük az izmok
és szalagok olyan laza állapotát,
ami szükséges a relaxiációhoz. A
kimozgatásban a vendég is részt
vesz valamennyire. A masszőr tu
1118-0/2020

lajdonképpen irányítja a vendéget,
és diktálja a mozdulatokat, a saját
testét pedig arra használja, hogy
minél hatékonyabban végezhesse
a technikákat.
A thai masszázs tehát valóban
egy mindent átmozgató mas�
százsfajta. A masszázsélmény mel
lett azonnali segítség a görcsös,
merev, letapadt izmoknak.
Várunk titeket szeretettel Miskolc belvárosának szívében! Hívd
a 06-30/8787-008-as telefonszámot, vagy írj üzenetet viberen,
messengeren, esetleg látogass el a
www.phuketspa.hu weboldalára!

Aki ide belép, olyan intim
környezetet tapasztal, ami
felüdíti a testet és a lelket is.
– Nagyon fontos, hogy ven
dégeink tudjanak beszélgetni
a zene mellett – mondta Veinémer Attila, a Family Fitness
Bt. ügyvezető igazgatója. –
Edzőtermünk különlegessége
a családias, nyugodt légkör.
Októberben nyitottunk meg,
és akik ide járnak, azt mond
ják, azért szeretik ezt a he
lyet, mert szellősen vannak
az edzőgépek, kényelmesen
végezhető közöttük a munka.
Lehet használni kardio esz
közöket is: elliptikus tréner,
szobakerékpár, futó- és eve
zőpad. Férfi és női edzők segí
tik a látogatókat, akiknek ren
delkezésére áll még többek

között TRX, fitball, medicin,
kettlebell, bosu és gumisza
lag is, hogy saját testsúlyos
mozgást is végezhessenek –
mondta, hozzátéve, lehetőség
van kiscsoportos-edzésre is.
A teremben maximum har
mincan tudnak egyszerre
edzeni. Alkalmas arra is, hogy
valaki versenyre készüljön fel.
– Rendelkezünk büfével, ahol
vannak edzés előtti és közbe
ni teljesítményfokozók, illetve
torna utáni regeneráló, izom
építő kiegészítők a vitaminok
teljes skálája mellett. A fitness
terem egy egészségközpontú
udvarban található, ahol ételek
is kaphatóak – mondta Veiné
mer Attila, aki hozzátette, cé
gük táplálkozás-tanácsadással
is foglalkozik.
1134-0/2020

ÉRINTÉS NÉLKÜLI
fájdalommentes
BŐRFIATALÍTÁS
ALKALMAZHATÓ akár
l a szemkörnyéki ödémára
l a bőr feszesítésére
l a kötőszövet újraépítésére
l a bőr nedvességének
és rugalmasságának javítására
OXY DAY SPA & BEAUTY

3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
www.oxydayspa.hu
E mail: info@oxydayspa.hu
Tel: +36 30 464 2297, +36 46 504 769
1116-0/2020

TEJMENTES SHOP
Speciális étrendet, diétát vagy fogyókúrát
követők számára megnyílt boltunk!
Minden termékünk tejmentes, tehát laktózés tejfehérje-allergiások számára ideális!
Emellett számos vegán, paleo, gluténmentes, szójamentes
és szuperélelmiszert is megvásárolhatsz nálunk!
Megtalálod nálunk az alábbiakat:
• Növényi tejek és tejszínek
• Mindenmentes lisztkeverékek, amikből diétás pizza, palacsinta, lángos, kenyér, fasírt is készíthető
• Főzéshez, sütéshez alapanyagok
• Cukorhelyettesítők, édesítőszerek
• Különböző olajak
• Adalékmentes egytál készételek
• Rágcsálnivalók széles választéka (csokik, chipsek, sós-édes kekszek)
• Fűszerek, szószok
• Kávék
• Reggelizőpelyhek, granolák és szuperkásák
• Gluténmentes tészták
• Hűtött termékek (növényi sajtok, túróhelyettesítők,
növényi joghurtok, növényi tejföl, húspótló készítmények)
• Üdítők

ENDOKRINOLÓGIA, DIABETOLÓGIA
magánrendelés

Dr. Tarkó Mihály
Dr. Tarkó Erzsébet
Miskolc, Szentpáli u. 5.
Rendelési idő: szerda 16-20 óráig. Előjegyzés: (30) 914-5346

www.endodiab.hu

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

Fájdalommentes Arteriograph
érdiagnosztika Miskolcon

Növényi tejből készített, olasz kézműves kávéval és limonádéval várunk minden kedves érdeklődőt!
Termékpalettánkat folyamatosan szeretnénk vásárlóink igényeire szabni, ezért ha van olyan termék,
amelyet nem találtál nálunk, kérjük, hogy jelezd és igyekszünk beszerezni a részedre!

az Erzsébet Fürdő
Egészségközpontban
szerdánként 8-12 óra között!

A boltban kapható termékek elérhetőek
webáruházunkban is: https://tejmenteswebshop.hu/

1124-0/2020

VÁRUNK SZERETETTEL MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!

Címünk: 3531 Miskolc, Győri kapu 24/b. földszint

1125-0/2020

Előjegyzés telefonon:

970-0/2020

46/400-225, 20/256-4222

1108-0/2020
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Magyar Győzelem a Tour De
Hongrie-n!
3 másodperccel a vége előtt dőlt el a Pécs elleni mérkőzés

Felemás bajnoki rajt
Kiélezett mérkőzéseken
van túl a miskolci férfi vízilabdacsapat az első osztályú országos bajnokságban.
A Honvéd vendégeként
kezdte az OB I-es idényt a
PannErgy-MVLC. A miskolciak 0-3-as első negyeddel adták meg a meccs alaphangját a Kőér utcában, a
hazaiak azonban talpra álltak, 5-5-nél gyakorlatilag
új mérkőzés kezdődött. Két
perccel a vége előtt először
vezettek Hosnyánszky Norberték, a Miskolc azonban
Biros Barnabás találatával
egyenlített, majd az Egerből
érkezett fiatal tehetség, Magyar Márton negyedik góljával a maga javára fordította a
mérkőzést, 10-9 a vége. Ezzel
roppant fontos három pontot hoztak el a fővárosból Kis
István tanítványai.

A 2. fordulóban újra idegenben játszottak a miskolci
pólósok, ezúttal a PVSK volt
az ellenfél. Hektikus, izgalmas
mérkőzést vívtak a felek, sokáig a vendég csapatának állt
a zászló, ám a második fél
időben a baranyaiak rákapcsoltak, 5-7-es hátrányukat
a zárónegyed közepére egy
4-0-s etappal 9-7-re módosították. Az MVLC azonban
Lukas Seman góljával egyenlített. Hogy mégsem maradt
döntetlen, az 3 másodperccel
(!) a vége előtt dőlt el: az ezen
a meccsen addig hiába próbálkozó pécsi játékos – emberelőnyből – kicsikarta a három pontot a Pécsnek.
– Saját magunkat vertük
meg, ennyi helyzetet nem lehet büntetlenül kihagyni –
értékelt a lefújást követően
Kis István vezetőedző.
Kujan István

Valter Attila nyerte a Tour
de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, miután a
szerdai zárószakasz utolsó
kilométerén kiváló versenyzéssel lerázta riválisait.
A királyetapon három gyorsasági részhajrá és három hegyi
hajrá várt a 109 fős mezőnyre,
amely 13 fokban, borús időben
vágott neki Miskolcról a 188 kilométeres, 3259 méter szintkülönbséget tartalmazó távnak.
A sárga trikós ausztrál Kaden
Groves mögött a magyar válogatott Szatmáry András 7 másodperces hátránnyal állt a szakasz előtt, míg Dina Márton
(Kometa-Xstra), Valter Attila

Miskolc belvárosából, díszrajttal indult az 5. szakasz. Fotó: Végh Csaba

(CCC) és Kusztor Péter (Novo
Nordisk) lemaradása egyaránt
12 másodperc volt. A sérülésből lábadozó Fetter Erik 10-15
versenyző vetélkedését jósolta,
közéjük sorolva a tavaly máso-

Valter Attila Fotó: Komka Péter, MTI

Hirdetés
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dik Dina Mártont és a legutóbb
harmadik Valter Attilát, akik
ugyancsak 10-12 esélyest soroltak fel előzesen az etap és a verseny megnyerésére.
Már a rajt után, a Hollóstetőig vezető emelkedőn voltak
szökési kísérletek, utána ketten tekertek el a mezőnytől,
míg Mátraházánál az emelkedőn egy bringás haladt az élen,
akihez a lejtmenetben hárman
zárkóztak fel. Az élcsoport a
záróemelkedő megkezdésekor
40 másodperc fórral rendelkezett, 12 kilométerrel a cél előtt
fogta be őket a mezőny a sárga trikós vezetésével. Ezt követően a komoly tempót diktáló
Jumbo-Visma állt az élre, az
út szélén összegyűlt tömeg pedig lelkesen üdvözölte a felfe-

lé tekerő kerékpárosokat. A 8,7
százalékos átlagmeredekségű
utolsó három kilométer alatt
248 méter szintkülönbséget
dolgoztak le, előzetesen Valter
úgy kalkulált, hogy várhatóan
ezen a részen dől el a viadal.
Mátraházán a CCC szakította szét a sort, sorra jöttek a
támadási kísérletek, D
amien
Howson eltekert a többiektől,
a 9 fős üldözősorban pedig
ott jött Valter. A hegyet tökéletesen ismerő, 22 éves magyar
sportoló 800 méternél meglódult, befogta az erejével elkészült ausztrált, és magabiztos
előnnyel megnyerte a szakaszt
és az összetettet is. Lengyel Tamás 2005-ös sikere után nyerte ismét magyar kerékpározó a
Tour de Hongrie-t.

10 Hirdetés
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és a koszorúját is megöntjük!

Beton-szaktanácsadás,
gyártás, szállítás
és szivattyús bedolgozás
Betonacél-kengyelek
egyedi méretben is!

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.

Részletekért érdeklődjön:
Telefon: 30/32-90-800
E-mail: info@remixbeton.hu

Nyaraló eladó a Kistokaji tónál. Emeletes, szigetelt ház, a
telek 541 négyzetméter. Érd.:
70/9444-295.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A MiReHu Nonprofit Kft. munkatársakat keres az alábbi munkakörök betöltésére:

HULLADÉKVÁLOGATÓ

1052-0/2020

Homok-, kavics-, kőértékesítés
kis és nagytételben is

Önkénteseket keresünk,
akik szívesen segítenének
kisgyerekes családoknak heti
néhány órában. Ha dolgozol,
akár délelőtt, délután vagy
hétvégén is segíthetsz. Jelentkezés: 70/521-0913.

1077-0/2020

ALAPOT SZÁLLÍTUNK

Apróhirdetés

1077-0/2020

1121-0/2020

RAKODÓ

Feladatok:
• Hulladékgazdálkodási üzembe érkező,
szelektíven gyűjtött hulladékok kézi erővel
történő válogatása
• Munkaterület tisztántartása, takarítása

Feladatok:
• Hulladékgyűjtő edények mozgatása,
szakszerű ürítése
• Hulladékgyűjtő zsákok gyűjtőjárműbe helyezése
• Gépkocsivezető munkájának segítése
• Gyűjtés és szállítás közben
kiszóródott hulladék feltakarítása

Elvárások:
• 8 általános iskolai végzettség
• Monotóniatűrés
• Jó állóképesség
• 2 műszakos munkarend vállalása

Elvárások:
• Fizikai állóképesség, rugalmasság
• Megbízhatóság
• Bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

Amit kínálunk:
• Azonnali munkakezdés
• Hosszú távú munkalehetőség
• Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás

Amit kínálunk:
• Azonnali munkakezdés
• Hosszú távú munkalehetőség
• Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás

Az önéletrajzokat a info@mirehu.hu E-mail címre várjuk elektronikusan,
személyesen a 3527 Miskolc, József Attila u 65. sz. alatti irodaház portáján adható le.

MIREHU MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

3527 Miskolc, József Attila u. 65., levelezési cím:
3501 Miskolc Pf. 509, info@mirehu.hu, www.mirehu.hu

A hírportál
www.minap.hu

1112-10/2020

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

Inter-V Kft. keres
NYUGDÍJAS munkatársat
részmunkaidőben,
telephelyünkön lévő KÜLSŐ
KARBANTARTÁSI MUNKÁK
elvégzésére.
Feltétel: mezőgazdasági vagy kertészeti
végzettség, szakmai tapasztalat.
Jelentkezéseket a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)
855-0/2020

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján
történő értékesítésre meghirdeti 2020. szeptember 21-ei
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:
Cím
(Jelleg)

Alapterület
(m2)

Minimális
bruttó
ajánlati ár (Ft)

Szentpéteri kapu
11121/5 hrsz.
(beépítetlen terület)

telek: 1351 m2

14 000 000

Csermőkei út
40589/5 hrsz.
(udvar és egyéb épület, 3 db)

telek: 10 842 m2
épület: 7282 m2
teraszok: 1485 m2

1 168 000 000

272-15/2020
89-14/2020

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

85-17/2020

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2020. 09. 05-től 2020. 09. 11-ig

215-9/2020

Kolynos fogkrém, 75 ml, 265,33 Ft/l
Dettol szappan, 100 g, 2990 Ft/kg
Pur mosogató, 450 ml, 619,99 Ft/l
Clin pumpás ablaktisztító, 500 ml, 998 Ft/l
Baba tusfürdő, 400 ml, 1247,5 Ft/l
Domestos 750 ml, 665,33 Ft/l
Silán öblítő, 900-925 ml, 554,44-539,45 Ft/l
Domestos Power Duo
Aquella antibakteriális törlőkendő, 80 db
Sziloplaszt 310 ml
Fonott kosár, ,,L” méret
Zománcfesték 0,75 l, 2665,33 Ft/l
Clean kézfertőtlenítő, 400 ml, 5747,5 Ft/l
Fonott szennyestartó
Diszperzit 14 l

299 Ft
399 Ft
329 Ft
559 Ft
569 Ft
599 Ft
599 Ft
699 Ft
999 Ft
1799 Ft
2199 Ft
2499 Ft
2999 Ft
3999 Ft
7199 Ft

199 Ft
299 Ft
279 Ft
499 Ft
499 Ft
499 Ft
499 Ft
599 Ft
699 Ft
1099 Ft
1999 Ft
1999 Ft
2299 Ft
3499 Ft
5999 Ft

267-15/2020

1007-0/2020

310-10/2020
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PROGRAMOK
Szeptember 5., szombat
13:15 és 15:15 Fegyvermustra, Diósgyőri vár
19:00 Made in Hungaria –
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)
Szeptember 7., hétfő
17:30 Ingyenes vital torna,
Ady Endre Művelődési Ház
19:00 Pál Feri atya: A lelkierő
fejlesztése, Művészetek Háza
19:30 Ingyenes bachatatáncóra, Ifjúsági és Szabad
idő Ház
Szeptember 8., kedd
16:30 Ingyenes kezdő társastáncóra 7-14 éveseknek,
Ifjúsági és Szabadidő Ház
16:30 Angol társalgási klub,
Szabó Lőrinc Idegennyelvi
Könyvtár
18:00 DVTK Jegesmedvék –
FTC Telekom, Jégcsarnok
19:00 Ingyenes body art
edzés, Ady Endre Művelődési Ház
Szeptember 9., szerda
14:00 Szülőföldünk 38-39. –
könyvbemutató, II. Rákóczi

Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár
15:00 Mérő László ingyenes előadása, Konferenciaközpont (Szentpéteri kapu
72-76.), előzetes regisztráció
szükséges
Szeptember 10., csütörtök
16:30-21:30 Gémeskút társasjáték klub, József Attila
Könyvtár
17:30 Ingyenes pilates edzés,
Ifjúsági és Szabadidő Ház
18:30 Ingyenes alakformáló
torna, Ady Endre Művelődési Ház
Szeptember 11., péntek
13:00 Alkossunk együtt! –
nyílt festőnap, József Attila
Könyvtár
18:00 GasztroPlacc – CineFest Special különkiadás,
Művészetek Háza előtti tér
18:30 Ingyenes piloxing
edzés, Ady Endre Művelődési Ház, előzetes regisztráció szükséges
20:30 TRB & Mobil Mánia
– szabadtéri koncert, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Szeptember 12., szombat
6:15 Bükki kövek vonulata – túra, Búza téri répáshu
tai buszmegálló, előzetes
jelentkezés: bfte.hu
11:15, 13:15 és 15:15 Fegyvermustra, Diósgyőri vár
18:00
GasztroPlacc
–
CineFest Special különkiadás,
Művészetek Háza előtti tér

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
augusztus 6-án, vasárnap
délután 4 órától a Martinkertvárosi református
templomból közvetítenek.
Igét hirdet: Börzsönyi
Kornél lelkipásztor.
A görögkatolikusok nem
a megszokott formában
tartják meg a szeptember
elejére tervezett máriapócsi búcsúkat. Kisboldogas�szony ünnepén, szeptember 5-én és 6-án, valamint
a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a cigány
nyelvű szent liturgiával
együtt szeptember 13-án
vehetnek részt a hívek korlátozott számban.
Szeptember 6-án családi istentiszteletet tartanak a belvárosi evangélikus
templomban. Szeptember

13-án lesz a diósgyőri plébániatemplom Mária neve
búcsúja. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Sedon László kanonok,
hejőcsabai plébános mutat
be. A templom melletti szabadtéri színpadon fellép a
Ködmön Formációs Táncegyüttes, a Szinvavölgyi
Néptáncműhely, a Latin Projekt és a Főnix Tűzzsonglőr
csoport. Előtte, szombaton
egész napos szentségimádás
lesz a templomban.
Szeptember 15-én a Kálvária kápolna előtt a Szent
Kereszt felmagasztalása búcsúi szabadtéri szentmisét,
szentségimádást és esti karizmatikus zenei koncertet
tartanak a Mindszent Karizma Közösség és Csiszér
László, valamint az Új Jeruzsálem Dicsőítő Zenekar
közreműködésével.

POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA
Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere szeptember 9-én, szerdán, 14.00 órától a
polgármesteri hivatal ovális termében fogadóórát
tart. A fogadóórára tíz sorszámot osztanak. Sorszámosztás
szeptember 7-én (hétfőn) 8.00 órától a Miskolci Polgármesteri Hivatal portáján történik.
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IFJÚ SZÓLISTÁK A PÓDIUMON
Folytatódik a Miskolci Szimfonikus Zenekar Hang-ár
koncertsorozata ezúttal az
Egressy Béni – Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeivel.
A Miskolci Szimfonikusok
Hang-ár című tehetséggondozó sorozata 2014-ben indult,
s azóta is töretlen a népszerűsége. A koncertek célja elsősorban a színpadi élmények
általi zenei nevelés. Ezeken az
alkalmakon Miskolc városának kórusaival, ifjú zenészeivel lépnek közösen színpadra a
muzsikusok. Ezáltal erősítik az
élő zenéhez való kötődést a zenét tanuló gyermekek körében.
A résztvevő fiatalok számára
hatalmas lehetőség egy profi
zenekarral pódiumra lépni. A
felkészülés, a próbák és a nagyközönség előtti fellépés mindmind olyan típusú motiváció,
ami arra sarkallja őket, hogyha
nem is választják a muzsikus
hivatást, de mindenképp zenekedvelőkké és hangverseny-látogatókká váljanak.
A program visszatérő vendégei az Egressy Béni és Erkel

A Miskolci Egyetem díszaulájában koncerteznek a szimfonikusok

Ferenc Zeneiskola növendékei, a Lévay József Református Gimnázium vegyes kara, a
Fráter kórus, a Fazekas Gyermekkar és a Fazekas Kicsinyek kórusa, valamint a Fényi
Gyula Jezsuita Gimnázium
Magis kórusa. A kórusok szereplése mellett szólisták is
megcsillogtathatják tehetségüket, akár énekes vagy hangszeres növendékek.
Szeptember 16-án az Egressy Béni – Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges növendékeit láthatja

és hallhatja majd a közönség
a Művészetek Háza színpadán.
Carmina Burana
a díszaulában
Carl Orff Carmina Buranájával nyitja a XXXI. Miskolci
Kamarakórus Fesztivált a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Az
eredetileg áprilisra tervezett
koncertet szeptember 18-án
pótolja a zenekar. A 19:00 órakor kezdődő koncert helyszíne a Miskolci Egyetem csodás
díszaulája. A fellépésen fantasztikus énekeseket is hallhat

a közönség Csereklyei Andrea
(szoprán), Varga Donát (tenor)
és Bátki Fazekas Zoltán (bari
ton) személyében. Természetesen a miskolci és a fővárosi
kórusélet kiválóságai is pódiumra lépnek, úgy mint a Fazekas gyermekkar, Fazekas
Kicsinyek kórusa, Budapesti Akadémiai Kórustársaság,
Miskolci Egyetem női kara és
vegyes kara, „In Aeternum”
Bartók kórus. (Karigazgatók:
Balásné Molnár Ildikó, Margi
tai Noémi, Balassa Ildikó, Sán
dor Zoltán).

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Szeptember 7., hétfő 06:00 Az előző esti adás ismétlése 9:50 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
20:20 Mérkőzés DVTK Jegesmedvék
– MAC-HKB Újbuda jégkorong-mérkőzés 22:00 Képújság

SZEPTEMBER 5., SZOMBAT 19:00 FRANCIA RÚDUGRÁS,
bérletszünet, Kamara

Szeptember 8., kedd 06:00 Az előző esti adás ismétlése 10:00 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 9., szerda 06:00 Az
előző esti adás ismétlése 09:20
Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Egészségpercek
18:40 Egészségére 19:00 Híradó
ism. 19:15 Időjárás-jelentés ism.
19:25 Retro TV (válogatás a Miskolc Televízió archívumából) 20:00
Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés
20:30 Képújság
Szeptember 10., 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 H íradó
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 11., péntek 06:00
Az előző esti adás ismétlése 8:30
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 #mozogjotthon 20:00 Híradó 20:15 Időjárás-jelentés 20:30 Képújság
Szeptember 12., 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 (várostörténeti beszélgetés-sorozat) 20:30 Krónika 21:00
Képújság
Szeptember 13., vasárnap 07:00
Az előző esti adás ismétlése 10:00
Képújság 16:00 Hívőszó 18:00 Miskolci Napló ism. 18:20 Játékszünet 18:25
Promenád 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 ArTtér (szórakoztató talkshow) 20:50 Madarat tolláról (dokumentumfilm) 21:50 Képújság

SZERELMES SHAKESPEARE, Katona (Alap, Arany,
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
SZEPTEMBER 8., KEDD 10:00 RÓZSA ÉS IBOLYA, Szivárvány
bérlet, Kamara
18:00 SZERELMES SHAKESPEARE, Fráter ifj. bérlet, a
március 31-ei előadás pótlása. A már megváltott belépők ér
vényesek. Nagyszínház
19:00 DIXIE KLUB – A MISKOLC DIXIELAND BAND
KONCERTJE, Játékszín
SZEPTEMBER 9., SZERDA 14:00 RÓZSA ÉS IBOLYA, Dömdö
döm bérlet, Kamara
19:00 SZERELMES SHAKESPEARE, Lehár (Alap, Arany,
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK 10:00 RÓZSA ÉS IBOLYA, Hét
mérföldes bérlet, a március 19-ei előadás pótlása. A már
megváltott belépők érvényesek. Kamara
18:00 SZERELMES SHAKESPEARE, Jezsuita ifj. bérlet, a
március 26-ai előadás pótlása. A már megváltott belépők ér
vényesek. Nagyszínház
19:00 FRANCIA RÚDUGRÁS, bérletszünet, Kamara
SZEPTEMBER 11., PÉNTEK 14:00 RÓZSA ÉS IBOLYA, Aranyal
ma bérlet, a március 27-ei előadás pótlása. A már megvál
tott belépők érvényesek. Kamara
19:00 Szerelmes Shakespeare, Vörösmarty (Alap, Arany,
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT 17:00 KILÉPŐ, Játékszín
19:00 FRANCIA RÚDUGRÁS, bérletszünet, Kamara
19:00 SZERELMES SHAKESPEARE, Latinovits (Alap,
Arany, Ezüst) bérlet, a március 28-ai előadás pótlása. A már
megváltott belépők érvényesek. Nagyszínház

MOZIMŰSOR

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

MŰVÉSZETEK HÁZA, URÁNIA-TEREM: Szeptember 3., csütörtök-10.,
csütörtök, naponta 16:30 Miután összecsaptunk, 19:00 Palm
Springs, Szeptember 11., péntek 18:00 Körhinta, 20:00 Mustang, Szeptember 12., szombat 15:30 Hűség, 18:30 Régi idők
focija, 20:00 Heavy túra, Szeptember 13., vasárnap 17:30
Mephisto, 20:00 Monos

Simon Gábor önkormányzati képviselő utcafórumot tart szeptember 10-én, csütörtökön 17:00tól a Győri kapuban az Aba utcai játszótérnél.
Téma: a szalonnasütő áthelyezése és egyéb lakossági ügyek.

MŰVÉSZETEK HÁZA, BÉKE-TEREM: Szeptember 3., csütörtök-10., csütörtök, naponta 17:00 Inkább lennék özvegy, 19:30 A Pásztor,
Szeptember 11., péntek 17:00 CineFest Winners Short 1. blokk,
19:30 Moholy-Nagy 125 díszelőadás, Szeptember 12., szombat

17:00 Mustang, 19:30 CineFest Winners Short 2. blokk, Szeptember 13., vasárnap 17:00 Heavy túra, 19:30 CineFest Winners Short 3. blokk
CINEMA CITY: Szeptember 3., csütörtök-9., szerda, naponta több időpontban – #Kövessbe (csak szombaton) | Állati jó kekszek (csak
hétvégén) | Álomépítők (csak hétvégén) | Amíg a lagzi el nem választ (kedden utoljára) | Az új mutánsok | Bring the Soul: The Movie – újra a mozikban! (szerdától 13-a, vasárnapig) | Masha és a
medve: Masha dalai | Miután összecsaptunk | Pesti balhé | Scooby | Tenet | Tíz nap anyu nélkül (csak hétvégén)

12 Mozaik

Miskolci Napló

LOVASPORTYÁZÓK JÁRTAK
A DIÓSGYŐRI VÁRNÁL

A kishegyesi díva
a Lovagi Tornák Terén
A Bükk ölelésében adott
nyárzáró koncertet Rúzsa Magdi. A Lovagi Tornák Tere és a
Diósgyőri vár középkori hangulata méltán illusztris atmoszférát nyújtott a fellépésA mindenkori magyar katonalónak állított emléket az a lovasportya, amely szerdán érkezett a Diósgyőri várhoz. A szeptember elejére tervezett Regnum Fest a középkori Magyar Királyság fénykorát kívánta bemutatni, a koronavírus-járvány miatt
azonban 2021 tavaszára halasztották a történelmi rendezvénysorozatot. A „Szög nyomában” Történelmi Lovastúrát viszont
megtartották, mely augusztus 20-án idult el Somogyvárról. A Regnum Portya tíz állandó lovasa a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző- és Sportegyesület elnökének, Csepin Péternek a vezetésével két hét alatt 624 kilométeres távolságot tett meg, az
utolsó szakasz egyik állomása volt a Lovagi Tornák Tere. A portyázók a végcélhoz közeledve megpihentek a királynék váránál,
előtte azonban megnézték a középkori palotát. Fotó: Juhász Ákos

hez. A „kishegyesi díva” ezen az
estén is elvarázsolta a közönséget. A koncerten a nagy slágerek mellett elhangzottak új dalok is az Aduász albumról. Fotó:
Tóth György

Kötelezők
és újdonságok
3

Végéhez közeledik a dinnyeszezon
Édes dinnyét hozott az idei
nyár, szeptember 5-én azonban beköszönt Lőrinc napja,
amely tradicionálisan a szezon végét jelenti. A néphiedelem szerint ugyanis ettől
a naptól kezdve nem érdemes enni a dinnyéből, mert
Lőrinc „belepisilt”.
Szent Lőrinc ünnepe a földműves nép körében határnapnak számított, ezt jelzi egy
szólás is, miszerint Lőrinc „belepisil” a dinnyébe. A szeptember 5-e után szedett dinnye tehát elvileg már ízetlen, vizes.
Vojkó Tiborné a Búza téri
piacon árul dinnyét már évek
óta. – Tökéletes volt az idei
termés is. Szerintem nyugodtan ki lehet próbálni, hogy a
szeptember 5-e utáni dinnye
valóban ízetlen-e, hiszen nem
mindegyiket ugyanakkor ültetik. Én Tolnából hozom,
mindig mézédes, ki is írom

az ára fölé ezt. Sok visszajáró vásárlóm van, akik szívesen visznek a sárgadinnyéből
is, az Szegedről érkezik – magyarázta az árus, hozzátéve: a
Lőrinc-napi szentenciát csak
a görögre mondják, a sárgára
nem.
Molnár Ernőné hetvenhat
éves, két nagy szatyorral megy
haza ma délelőtt, de tervezi,
hogy visszanéz még. – Nem
tudok ennyi mindent cipelni,
ezért inkább akár kétszer is
fordulok. Nagyon szeretem a
dinnyét, még annak ellenére is
fogyasztottam idén, hogy elég
sok problémám volt a gyomrommal.
Gyüker Zoltán hetente egyszer evett az idei termésből.
– Egy egészet azért nem, de
hetente több cikket is elfogyasztottam. Első megjelenésétől, tehát már június közepétől vásárlója vagyok. Nem
tagadom meg magamtól a jót,

A néphagyomány szerint a szeptember 5-e után szedett
dinnye már ízetlen. Fotó: Juhász Ákos
az idei pedig kellemesen édes
volt, élvezhető – mondta a
vevő, aki szerint szeptember 5.

után már valóban nem szabad
venni, mert Lőrinc „belepisil”.
Répássy Olívia

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.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Most van itt az ideje, hogy
megmutassa, mit tud. Ne engedje elszaladni a lehetőséget,
mert kifejezetten izgalmas kalandok várhatnak Önre! Ha nem
tudja, milyen irányba menne, egyik út sem lesz elég jó.

Rák (június 22 - július 22) Nagy terheket vállal magára, de
mindegyik az épülését szolgálja, ezért végül nem bánja ezt
meg. Gyorsan kell döntenie egy nehéz kérdésben, és nem fél
az álmait követni. Ez elhozhatja az Ön számára a sikert.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Jó formában van, és
szinte nem is akar megállni. Arra azért ügyeljen, hogy ne használja fel az összes energiáját, és maradjon ideje arra is, ami igazán
fontos. Saját magának kell megteremtenie a lehetőségeket.

Bak (december 22 - január 20) Csodára vár, és közben talán
észre sem veszi a lehetőséget, amivel csodát teremthet. Adjon
magának időt arra, hogy elfogadja és megértse a dolgokat,
hogy utána élni tudjon a lehetőségeivel. Ne hagyja veszni az alkalmat!

Bika (április 21 - május 20) Komolyabb kihívásokat is tartogathat ez a hét, de ezeket úgy kell felfognia, mint lehetőséget
arra, hogy fejlődjön és ügyesebb legyen. Próbáljon mindenből tanulni egy kicsit, és a legjobb utat választani.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Minél jobban készül
valamire, annál nagyobbak lesznek ezzel kapcsolatban az elvárásai is, és annál nagyobb lesz az esély a kudarcra. Próbáljon
nyitott maradni, és ne akarjon minden élményt egyszerre megtapasztani!

Skorpió (október 24 - november 22) El kell engednie valamit, ami most nem megy, vagy nem megvalósítható. Ne akarjon mindent egy lendülettel a helyére tenni, mert ez a görcs
megbéníthatja, és azt is elveszíti, amit korábban már megnyert.

Vízöntő (január 21 - február 19) Kimerült, és egy ilyen helyzetben hibázni is könnyebb. Legyen óvatos, mert lehet, hogy
valaki csak arra várt, hogy egy kicsit enyhüljön a figyelme! Meg
tudja oldani a helyzetet, csak bízzon magában, és a képességeiben!

Ikrek (május 21 - június 21) Hiába vár valakit, ha a helyzet,
nem Önnek kedvez. Készen kell állnia arra, hogy más utakat
válasszon, ha azok vezetnek a sikerhez. Legyen önmaga, és ne
akarjon megfelelni másoknak, mert ez nem vezet sehová!

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Bűntudata van valami miatt, pedig senkinek nem lett bántódása a dologból. Igyekezzen elengedni a félelmeit, és próbáljon meg inkább a jövőre
koncentrálni! Lehet, hogy csak lendületre van szüksége az ugráshoz.

Nyilas (november 23 - december 21) Közel kerül valamihez,
de nem érheti el, és ez feszültté, merevvé teszi. Ne aggódjon,
hamarosan eljön az Ön ideje, csak egy kicsit kell még türelmesnek lennie. Nem biztos, hogy mindenki elsőre megérti a szándékait.

Halak (február 20 - március 20) Néhány váratlan fordulat
boríthatja fel a terveit, de szerencsére így is sikerül majd utánajárnia a dolgoknak. Csak arra figyeljen, hogy végig a kezében
tartsa az események alakulását, nem baj, ha szkeptikus marad.

