„Ha valami történik,
azonnal reagálnunk kell”

Nagy Táncválasztó Miskolcon
Szeptember 20-án, vasárnap a Művé
szetek Házában rendezik meg a Nagy
Táncválasztót. A rendezvény célja, hogy
minden korosztály számára – legyen szó
gyermekekről vagy éppen seniorokról –
elérhetővé tegyék a különféle táncstílusok
megismerését, kipróbálását, és ezzel meg
adják a lehetőségét annak, hogy a későb
biekben minél többen a táncot válasszák
a szabadidő örömteli eltöltéséhez.

Az elmúlt négy és fél évtizedben Veres Tibor
belülről látta a város távhőrendszerének kiala
kulását, fejlődését. Több mint tíz éve a MIHŐ
vezénylőjéből felügyeli azt. Még negyvenöt év
után is ugyanúgy szeret bejárni dolgozni, mivel
bent ma is nagyon jó a közösség. Bár a mun
kahely, a kollégái hiányozni fognak, azért né
hanapján már a nyugdíj utáni életre is gondol.
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

Titkos kamera,
„szekus” módszerek
Bartha György és Szopkó
Tibor pénteken sajtótájékoztatón jelentette ki: nem
irigylik Demeter Ervint,
ha karrierje végén úgy érzi,
hogy az egykori román
kommunista titkosszolgálat
módszereinek áldozata lett.
Finoman szólva sem min
dennapi hangfelvétel jelent
meg csütörtökön az egyik
helyi hírportálon a Bor
sod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal napokban
leköszönt vezetőjének egyik
utolsó nyilvános megjele
néséről. Demeter Ervin au
gusztus 20-a alkalmából
mondott beszédet a Miskol
ci Nemzeti Színházban, ahol
– a hagyományoknak megfe

lelően átadták a „Kormány
megbízotti Dicséretet” és az
„Év Kormánytisztviselője” dí
jakat is. A beszédben a politi
kus egy álmáról szólt, amely
ben a román Securitate (az
egykori román kommunis
ta diktatúra titkosszolgálata)
szeretné eltávolítani őt beosz
tásából, és a helyére saját em
berét ültetné.
Az elhangzottakkal kap
csolatosan tartott sajtótájé
koztatót pénteken a Velünk
a Város-frakció két önkor
mányzati képviselője, Bartha
György és Szopkó Tibor. A po
litikusok kijelentették: a teljes
frakció megdöbbenve hallgat
ta a korábbi kormánymegbí
zott szavait.

Folytatás a 3. oldalon

BONTÁSSAL ÉS ÚTLEZÁRÁSOKKAL
INDUL A GIGABERUHÁZÁS
A munkálatok miatt első körben a jelenleg vasúti felüljáró
Vörösmarty utca felé vezető
ágát bontják el.
Új fejezet kezdődik Miskolc
életében szeptember 13-án va
sárnap: megkezdődik az Y-híd
építése. A projektet a beruhá
zó Nemzeti Infrastruktúrafej
lesztő Zrt. (NIF) átfogó köz
lekedésfejlesztésnek nevezi. A
hidat és a hozzákapcsolódó
útfejlesztéseket hosszú évek,

„Megörököltük, fájni fog!”
Számos útépítési jellegű beruházás előkészítése lezajlott
az utóbbi években az önkormányzat és az állam részéről, ám a tényleges építések
valamiért mégsem kezdődtek el.
Ahol mégis, ott hibás a vég
eredmény, javítandó. A tavaly
hivatalba lépett önkormányza
ti vezetés megörökölte ezeket a
projekteket, és ahol csak lehet,
igyekszik rajtuk csiszolni, fi
nomítani, pótolni az elmaradt
egyeztetéseket a városlakók
kal. Emiatt tűnik úgy, hogy va
lósággal egymásra torlódtak az
útlezárások és egyéb korlátozá
sok a megyeszékhelyen.
„Ki az a ..., aki úgy szer
vezte, hogy egyszerre legyen
lezárva a ...?” – fogalmazták

meg az internetes fórumo
kon többen csodálkozásu
kat és aggályaikat a jelenlegi
miskolci közlekedési helyzet
tel kapcsolatban. A kihagyott
jelző általában drasztikus
kifejezés, a kérdésvégi fel
sorolás pedig rendszerint a
Kis-Hunyad, Kiss Ernő, Kos
suth, Petőfi, Görgey utcákat,

valamint az avasi csapadék
víz-elvezetést tartalmazza. És
akkor még ott van a közelgő
Y-hidas nagyberuházás, ami
a Vörösmarty utca környékét
és Martinkertvárost, Szirmát,
az ott lakók életét fogja meg
határozóan befolyásolni idén
ősztől, de főleg jövő tavasz
tól, egészen 2022 végéig. A
kinek „köszönhető” mindez
kérdésére könnyű válaszolni:
a jelzett projektek kitalálása,
tervezése, előkészítése, meg
pályáztatása a Kriza Ákos-fé
le önkormányzati vezetés ide
je alatt zajlott le. Csakhogy a
Kiss Ernő utcai burkolatcsere
kivételével ezeket halogatták.
Éppen ezért a megvalósítás az
új polgármesterre és munka
társaira maradt.

Folytatás a 3. oldalon

sőt évtizedek óta tervezik. Az
nem kérdés, hogy a beruhá
zásra szükség van, hiszen az
elkészülte után megkönnyíti
majd a Tiszai pályaudvar meg
közelítését, és nagymértékben
javítja a Martinkertváros el
érhetőségét, de megépítése az
egész város közlekedésére ki
hat, hiszen eredményeképpen
megújul a városon áthaladó
3-as főút belvárosi szakasza.
Az új közlekedési folyosó
a 3-as főút Király utcai sza

kaszát köti be a pályaudvar
térségébe. Ennek érdekében
a Király utcából jobbra ki
ágazó Vörösmarty utcát bő
vítik négysávosra 570 méter
hosszúságban. Ez vezet fel az
Y-hídra, aminek egyik ága a
Martinkertváros felé vezet
majd, a másik pedig a Tiszai
pályaudvar felé. Emellett a
3-as főút és a kibővülő Vö
rösmarty utca találkozásá
nál turbókörforgalom épül,
a Tiszai pályaudvarnál egy

száz férőhelyes P+R parkoló
létesül.
Ahogy viszont a majda
ni Y-híd és a kibővített utak,
kereszteződések kihatnak az
egész város közlekedésére,
úgy hat majd ki a közel két
éven át tartó építkezés is, hi
szen a régi hidat elbontják, és
a munkálatok idején útlezárá
sokra, forgalmi változásokra,
ezzel együtt pedig torlódások
ra, dugókra is készülni kell.
Folytatás a 3. oldalon

TÍZEZER FÁT ÜLTETNEK MISKOLCON
Összesen kétezer fát telepítenek ebben az esztendőben a
város közterületeire az őszi
fa- és cserjepótlási időszakban.
A legelső facsemetét Mis
kolc polgármestere közre
működésével ültették el hét
főn Hejőcsabán. Veres Pál
lapunknak elmondta, öt év
alatt összesen tízezer fával bő
vülnek a város közterei, park
jai, utcái. – A Nagy-Miskolc
program
meghirdetésekor
azt mondtuk, hogy szükség
van arra, hogy a jelenleginél
is zöldebb legyen Miskolc, ez
mindannyiunk érdeke. Ezért
vállaltuk azt, hogy a miskol
ciak egészségéért 2020 és 2025
között növeljük a zöldterüle
tek arányát. Ennek része a tíz

ezer, tehát évente két-kétezer
újonnan ültetett fa is. A zöld
program első mérföldköve ez
a mai faültetés – hangsúlyoz
ta. Ezer fát az alábbi helyszíne
ken ültetnek ki: Görömböly;
Horváth tető; Komlóstető;
Szentpéteri kapu városrész;
Szirma; Belváros; Diósgyőr;
Avas városrészek. A városve
zető hozzátette, a fennmaradó
ezer fa ültetésének helyszíneit

az önkormányzati képviselői
kérések és szakmai szempon
tok alapján választják ki. A te
lepítés során kiemelten figyel
tek a parkokra, de új fasorokat
is létrehoznak. Többéves, sza
badgyökerű fákat ültetnek
el, hat fafajtával, ezek: szivar
fa, kislevelű hárs, kocsányos
tölgy, virágos kőris, madár
berkenye és nagylevelű hárs.
Tajthy Ákos
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NAGY LEHETŐSÉGEK
A MISKOLCI CÉGEKNEK IS

A fejlesztési lehetőségekről
egyeztetett Miskolc polgármestere a gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős
államtitkárral szerdán a városházán.

A személyes találkozón szóba került mások mellett a Miskolc 2030 program, a Creative
Region, valamint a 2021-27. közötti uniós pénzügyi ciklus is.
Az ezekben rejlő lehetőségeket
tárgyalta meg Veres Pál polgármester és György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár.
– Fontosnak tartjuk ezeket
a találkozókat. Kíváncsiak vagyunk arra, mik a miskolci fejlesztési elképzelések. Miután
átbeszéltük ezeket, megvizsgáljuk, hogyan tudjuk a fejlesztési
zóna koncepcióba beilleszteni a
miskolci szempontokat – fogalmazott az államtitkár. György
László kijelentette: az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztési terv a
legkomplexebb és legjobban kialakított koncepció ma.
– A világgazdaság átrendeződése a magyar és így a miskolci vállalkozások számára is
nagy lehetőségeket rejt. Azért
adtunk több mint 500 milliárd
forintnyi beruházástámogatást
a magyar vállalkozásoknak a

mi és Iparkamara tájékoztatóján
közel húsz középvállalkozás vezetője vett részt.
A gazdaságstratégiáért és
szabályozásért felelős államtitkár előadásában kifejtette,
a kormány által meghirdetett
gazdaságvédelmi akciótervben arra törekedtek, hogy az
arányos, felelősség-, munka- és
tudásalapú legyen. A magyar
gazdaság pénzügyileg kevésbé sebezhető most, mint 2008
után volt. A kormányzati beavatkozás közel 1 millió munkahelyet érintett. Több mint
félmillió állást erősítettek meg

Augusztus végén lépett
hatályba a lakásfenntartási
támogatás módosítása, ami
több új elemet is tartalmaz.

Ilyen például, hogy bővítették a támogatás felhasználásának körét. Így már
nemcsak a fűtési költségekhez, hanem más közüzemi
díjakhoz – a villanyáram, a
víz- és csatornadíj, a közös
költség, a gázfogyasztás és a
távhőszolgáltatás költségeinek viseléséhez – is igényelhető.
Változott a felhasználás
időtartama, a támogatás ös�szege pedig emelkedett. Az
eddigi 6 hónap helyett (a fűtési időszak október 1-jétől

György László és Veres Pál. Fotó: Juhász Ákos

veszélyhelyzet óta, hogy erre
az átalakulásra fel tudjanak készülni – fogalmazott.
A vállalkozások 16 százaléka
venne fel új dolgozókat, mintegy
kétharmaduk pedig meg szeretné tartani jelenlegi munkavállalóit a koronavírus-járvány első
hullámának lecsengése után is –
ezt már azon a konzultáción jelentette ki György László, amire
a megye középvállalkozásainak
vezetőit várták. Az Innovációs
és Technológiai Minisztérium, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-

Bővítések
a lakástámogatásban

a beruházásösztönzési programok, és közel 240 ezer ember
foglalkoztatásához
járultak
hozzá a munkahelyvédelmi
bértámogatások – sorolta.
– Mindezeknek köszönhetően idén júliusban újra annyian dolgoztak, mint januárban.
Ez ugyan 60 ezerrel kevesebb,
mint egy éve, de a 10 évvel ezelőttiekhez képest még így is
több 730 ezerrel – mutatott rá.
– Az a célunk, hogy akik elvesztették a munkájukat, minél előbb visszakerüljenek a
munkaerőpiacra.
Kujan István

március 31-éig tart) 12 hónapra terjesztették ki. Tekintettel voltak arra, hogy
a háztartások jelentős része
átalányban fizeti a közüzemi díjak havi költségét, valamint ezáltal a jogosult a
védendő fogyasztói státusz
előnyeit egész évben kihasználhatja. Havi bontásban az
adható támogatási összege 3
ezer forint (éves szinten tehát
36 ezer forint) lett, az eddigi
2700 forint helyett.
Tűzifát a rendkívüli települési támogatás keretében
lehetett eddig igényelni. Ez
a lehetőség továbbra is megmarad. A Városgazda telephelyén évek óta felhalmozott
és a közterületek gondozása
során kivágott fákat szintén
felhasználják az eddig készpénzben kifizetett támogatás helyett. A szilárd tüzelésű
fűtési módot alkalmazó miskolciak igényelhetik.
A települési támogatás módosításáról szóló rendelet –
ami a fenti változásokat tartalmazza – augusztus végén
lépett hatályba. A kérelmeket
már benyújthatják a miskolciak. Amennyiben jogosult
valaki, a támogatást a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától állapítják meg.
K. I.

TESZNEK IS ELLENE

Új tetőt kap a tornacsarnok

Drogprevenciós előadás-sorozatot szervez a város Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma szeptember
15. és 19. között Miskolc
belvárosában.

A beruházásra csaknem 380
millió forintos támogatást
kapott a kormánytól a tankerület.

A „Ne csak beszéljünk róla,
tegyünk is ellene!” elnevezésű programsorozat előadásait keddtől szombatig, minden
délután 14 és 16 óra között
tartják a Szinva teraszon. A

program célja, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
tagintézményei megismertessék szolgáltatásaikat a miskolciakkal. A rendezvény ideje
alatt az érdeklődők információt, felvilágosítást kaphatnak
nemcsak kábítószer témakörben, hanem mindenben, ami
addiktológia viszonylatban
értelmezhető, azaz alkohol,
dohányzás, játék, internet,
gyógyszer, vásárlás; és ide-

sorolható az étkezési és kapcsolati „társfüggőség” problémaköre is. Délutánonként
15:00-15:40-ig pódiumbeszélgetéseket hallgathatnak az érdeklődők a Helynekem teraszon, ahol megtekinthetőek
egy addikcióval érintett személy hozzátartozójának festményei is. A rendezvényt Varga Andrea alpolgármester, a
KEF társadalmi elnöke nyitja
meg 14 órakor.

5000 forintra büntethetik
a maszk nélküli utasokat
Jövő keddtől pénzbüntetéssel szankcionálják azokat,
akik nem viselnek maszkot a miskolci buszokon és
villamosokon.
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Szeptember 15-e, keddtől az
MVK járatain a maszkot nem
viselő utasokat az utazásból történő kizárás mellett a helyszínen 5000 forintra büntethetik
a cég ellenőrei – közölte a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Az
MVK azt írja, amennyiben a
bírságot a helyszínen nem fizetik ki, akkor az összeg 5000 Ftról 7500 Ft-ra nő. A 7500 Ft-os
bírság a cég ügyfélszolgálati irodájában fizethető be az esemény
napját követő nyolc naptári napon belül. Amennyiben ezen
határidőig nem fizetik meg a
7500 Ft-ra emelkedett bírságot,
akkor annak összege 15 000 forintra emelkedik.

Tavaszra készülhet el az Avasi Gimnázium tornacsarnokának új teteje. A kivitelezésre
mintegy háromszáznegyvenkilenc millió forint vissza nem
térítendő támogatást kapott a
kormánytól az intézményt is
működtető Miskolci Tankerületi Központ – hangzott el az
Avasi előtt szerdán megtartott
sajtótájékoztatón.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, az
avasi városrész, a gimnazisták,
a környékbeli lakók nem maradhatnak tornacsarnok nélkül, ezért hosszú ideje lobbizott
a rekonstrukció érdekében.

– Mindannyiunk közös érdeke, hogy az Avason is legyen
tisztességes helye a sportnak
és az egészséges életmódnak.
Ezen kívül alapvető igény,
hogy egy ilyen jelentős intézmény ne szoruljon arra hos�szútávon, hogy minden testnevelés órát más intézmények
csarnokaiban kelljen megoldani – jelentette ki a politikus.
A tornacsarnok csaknem
két éve van zárva, akkor egy
lehajtható kosárpalánk felszerelése közben derült ki, hogy
a tetőszerkezet életveszélyes.
A szakértői vélemények tükrében a Miskolci Tankerületi
Központ a létesítmény átmeneti bezárása mellett döntött.
Dr. László István tankerületi igazgató úgy fogalmazott, az
elmúlt években hatalmas ös�-

szefogás alakult ki az üggyel
kapcsolatban.
– Elkezdődött az új tetőszerkezeti elemek gyártása, a kivitelező várhatóan októberben
kezdi a korábbi tetőszerkezet
bontását és az új elemek beépítését – tette hozzá.
„Bár az Avasi elsősorban a
kiemelkedő nyelvoktatásáról
híres, el kell mondjam, hogy
diákjaink nagyon jó eredményeket produkálnak sport terén is: többek között tornában,
úszásban, fekvenyomásban,
vagy röplabdában is jeleskednek. Emellett rendszeresen
részt vesznek diákolimpiákon
és országos megmérettetéseken is” – hangsúlyozta Miklós
Tamás, az Avasi Gimnázium
intézményvezetője.
Tajthy Ákos

– Idegenforgalmi Alap pályázat
– Sport Mecénás Alap pályázat
– Hazai, nemzetközi sza
badidős és sportrendezvények
pályázat
Valamennyi pályázat beadási határideje 2020. szeptember 18. Felhívják a figyelmet, hogy amennyiben

postai úton adják fel a pályázati dokumentációt, gondoskodjanak arról, hogy az
elektronikusan is beérkezzen szeptember 18-án 12:00
óráig a felhívásban megadott
e-mail-címre. A pályázati felhívások és adatlapok, valamint
részletes információk elérhetők a www.miskolc.hu oldal
Aktuális/Pályázat fül alatt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport
Bizottsága az alábbi 2020.
évi pályázatait hirdeti meg:
– Kulturális Mecénás Alap
pályázat
– Művészeti és tudományos
ösztöndíjak pályázat
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LEZÁRÁS A VÖRÖSMARTY FELÉ VASÁRNAPTÓL
Az építkezés miatt ideiglenes forgalmi rend lép életbe
a területen, terelésekre és
forgalomkorlátozásra kell
készülni.
A fejlesztés részeként első
körben a jelenlegi vasúti felüljáró Vörösmarty utca felé vezető ágát bontják el. Emiatt
szeptember 13-án, vasárnap,
információink szerint a kora
délutáni óráktól kezdi meg az
érintett szakaszon az ideiglenes forgalmi rend kialakítását és kitáblázását a kivitelező HE-DO Kft. A lezárásra a
bontás mellett az új Y-híd cölöpalapozási munkálatai miatt van szükség. A munkálatok idejére a beruházó- és a
kivitelezőcég fokozott odafigyelést és óvatosságot kér a
környéken közlekedő autósoktól.
A lezárás miatt Martinkertvárost és Szirmát a Baross
Gábor utca-Kandó Kálmán
tér, azaz a Tiszai pályaudvar felé, majd a Pfaff Ferenc
utcán keresztül lehet majd
megközelíteni, így az érintett
távolsági és helyi buszjáratok is ezen az útvonalon közlekednek majd. A MVK Zrt.
tájékoztatása szerint a 3-as
és 3A-s autóbuszok útvonala az alábbiak szerint módosul: a járatok a Berzsenyi
Dániel utca, illetve Szirma
végállomás irányába a Bajcsy-Zsilinszky utca megállóhely után a Selyemréten (a
Tiszai pályaudvar felé, a bér-

házak előtti megállóhelyen),
a Tiszai pályaudvaron (helyközi járatok megállóhelye a
körforgalom után a felüljáró
irányába) állnak meg, a Vasúti sorompó megállóhelytől
az útvonaluk, megállóhelyeik
változatlanok.
A Búza tér irányába: a vasúti sorompó után a Tiszai
pályaudvaron (a pályaudvar
épülete előtti leszállóhelyen),
a Selyemréten (a Búza tér irányába a templom előtti megállóhelyen) állnak meg, majd
a Bajcsy-Zsilinszky utcától az
útvonaluk és a megállóhelyeik változatlanok. Mint írják,
az útvonal módosulása menetidő-növekedéssel jár, ezért
a 3-as és 3A-s autóbuszok menetrendje is változik vasárnaptól. Fontos, hogy a 24-es
autóbusz a Szinvapark megállóhelyen csatlakozást biztosít több alkalommal a 3A-s
autóbuszhoz, emiatt a 24-es
autóbuszok menetrendjében
a garantált csatlakozások változnak. Az útvonal-és menetrend-módosítás miatt a 3-as
autóbuszok reggeli meghir-
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– Demeter Ervin szekusokat emleget. Erős szó: a jelzőkkel együtt talán még túl
erős is, különösen egy nyilvános rendezvényen. A korábbi
kormánymegbízott
ugyanis olyan szekusokat
emleget, akik mindenét elveszik – minden bizonnyal saját
párttársaira, a helyi Fideszre,
bizonyos érdekköreire utalva. Nem tudom, milyen emberi és szakmai viszonyok
uralkodhatnak a helyi Fideszben, de nem irigyeljük
Demeter Ervint, ha karrierje
végén úgy érzi, ilyen módszerek áldozata lett – jelentette ki
Szopkó Tibor.
Ezekre a bizonyos módszerekre Bartha György egy
konkrét példát is hozott:
mégpedig a városháza közgyűlési termében felfedezett, a közvetítőrendszer részét nem képező kameráét és
mikrofonokét.

detett, garantált csatlakozásai
vasárnaptól nem valósulnak
meg.

Költözhet az otthon
Az Y-híd építése miatt lassan ellehetetlenül a Rehabilitációs Szolgáltató Központ
Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye.
A kialakult helyzetről szülői értekezleten
tájékoztatta a nyilvánosságot a fenntartó
Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány. Jakubinyi László elnök azt mondta, a jelenlegi helyen és épületben tizenkét
éve működnek, a létesítményt a speciális

Titkos kamera,
„szekus” módszerek
Bartha György és Szopkó
Tibor pénteken sajtótájékoztatón jelentette ki: nem
irigylik Demeter Ervint,
ha karrierje végén úgy érzi,
hogy az egykori román
kommunista titkosszolgálat
módszereinek áldozata lett.

Vasárnap a kora délutáni óráktól kezdik meg az érintett szakaszon az ideiglenes forgalmi rend kialakítását és kitáblázását

– A hazugságot a tévedéstől az különbözteti meg, hogy
aki az előbbit kimondja, az
pontosan tudja, hogy az állítása nem igaz. Így volt ezzel a
Fidesz-KDNP képviselője is,
aki a sötét időket idéző, titkos felvételkészítésre alkalmas eszközökről azt mondta:
azok csak az ülések jegyzőkönyveinek készítőit segítették. Pontosan tudta, hogy hazudik. A jegyzőkönyvek
készítői ugyanis nem tudtak
a fideszes városvezetés utasítására felszerelt kameráról és
mikrofonokról, így azok értelemszerűen a munkájukat
sem segíthették – tette hozzá.
A képviselők úgy fogalmaztak: mindez a helyi Fidesz
szégyene. „A képviselőket
tudtukon kívül lehallgatni,
hangfelvételeket készíteni róluk szekustempó. Ugyanilyen
szekustempó állítani valamit,
amiről pontosan tudni, hogy
nem igaz! Szégyenteljes, méltatlan. Talán pont erre gondolt Demeter Ervin? Talán
arra, hogy távoznia kellett a
Kormányhivatal éléről, hogy
Alakszai Zoltánnak legyen jól
fizető munkahelye? Nem tudni. De még ha a szavai túl erősek is, sajnos van bennük igazság” – zárták.
T. Á.

Az építkezésnek ez csupán
az első üteme. A jövő tavas�szal induló második ütem-

igényeknek megfelelően több mint háromszázmillió forintból újították fel. Nagy László, a polgármesteri hivatal Városfejlesztési
főosztályának vezetője kiemelte, a városnak fontos a jelenleg nyolcvan személyről
gondoskodó intézmény, ezért felgyorsítják
a folyamatot, hogy a lehető leghamarabb elköltözhessen a kiszemelt Forgács utcai, jelenleg használaton kívüli ingatlanba.

ben megtörténik a Kisfaludy utcai szakasz bontása a
meglévő felüljáró és a Pfaff
Ferenc utca között a vasúti
átjáróval együtt, majd az új
hídrész szerkezetépítése, valamint elkészülnek a támfalak, illetve a Pfaff Ferenc utcai P+R parkoló. Ebben az
ütemben épül meg a Király
utca és a Vörösmarty utca
csomópontjába tervezett turbókörforgalom is.
A NIF korábbi közleményében úgy fogalmazott, a

második ütem csak jelentős
mértékű forgalomtereléssel és
korlátozással lesz kivitelezhető, várhatóan jelentős menetidő-növekedést okozva. Jó
kérdés természetesen, hogy
mihez képest jelentős, hiszen
az csak hétfőn derül ki, hogy
az építkezés első üteme hogyan hat a város közlekedésére. A több mint tizenhárom milliárd forintba kerülő
fejlesztés várhatóan 2022-ben
készül el.
Tajthy Ákos

„MEGÖRÖKÖLTÜK, FÁJNI FOG!”
Számos útépítési jellegű
beruházás előkészítése lezajlott az utóbbi években az
önkormányzat és az állam
részéről, ám a tényleges
építések valamiért mégsem
kezdődtek el.
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A déli tehermentesítővel
sem sokkal jobb a helyzet: ott
a tavalyi választás elé időzített „kampányberuházást”
olyan minőségben valósították meg, hogy kevesebb mint
egy év múltán máris javíttat-

ni kellett az aszfaltot. A többi
projekt pedig nem halasztható tovább, el kell, kellett kezdeni mindet idén, különben
oda a pénzforrás. Hogy az
elkerülhetetlen útlezárások
sok esetben ugyanazokra a
hetekre-hónapokra esnek városszerte, sőt, jelenleg épp a
tanévkezdés napjaira is, a fentiekből eredő szomorú következmény, a korábbi halogatás
és rossz előkészítés maradványa. Akárhogy is alakult, az
önkormányzatnak most nem
lehet más feladata, mint a ne-

Reggeli csúcsforgalom a Dayka Gábor utcában. Fotó: Juhász
Ákos

hézségek ellenére biztosítani
a városlakók számára, hogy
a lehető legkevesebb kényelmetlenség mellett folyjanak le
az építkezések.
Már tavasszal elindult az
avasi csapadékvíz-elvezetési projekt, amely a hegyoldalban házzal, pincével rendelkezők életét nehezíti meg
várhatóan még novemberig.
Utána azonban mindenképp biztonságosabb lesz a
helyzet az Avason, és számos utacska is járhatóbb,
kényelmesebb lesz. Ehhez
kapcsolódnak a Görgey-körforgalomnál, illetve a Petőfi–Dayka
kereszteződésekben
elengedhetetlenné
vált kisebb beavatkozások,
amelyek néhány napos részleges útlezárásokkal jártak.
Augusztusban kezdődhetett
a Kis-Hunyad és Kossuth
utcák aszfaltozása; pontosabban a tényleges aszfaltozás csak később, mert előbb,
heteken át, a különféle közművesek (kábel, ivóvíz stb.)
dolgoztak-dolgoznak a földfelszín alatt a vezetékeikkel.
A teljes befejezést októberre
várhatjuk.
Jöhetnek a hamarosan következő újabb nagyberuházások. Ezek közül röviden említjük csak a Thököly utcai (a
Kiss Ernőre vivő) híd újjáépí-

tését, ami leromlott állapota
miatt vált elodázhatatlanná.
Továbbá a Dayka Gábor utca
„átkötését” a Meggyesalja
felé, amely házak elbontásával és egy teljesen új utca megépítésével jár majd. A helyzet
faramuciságát mutatja, hogy
a jelenlegi önkormányzat illetékes szakemberei nem minden tekintetben értenek egyet
ennek az utóbbi beruházásnak az indokoltságával – ám
az előző helyhatóság előkészítette, megszavazta, állami
szervekkel jóváhagyatta; immár szinte lehetetlen elállni
tőle. (Mert ha igen, az eddigi megkapott pályázati ös�szegeket vissza kellene fizetnie Miskolcnak.) Haszna lesz
mindenképp: megszüntethetővé válik majd a Szent István
tér mögötti zöldterületet kettészelő, valódi parkként való
használatát megnehezítő Kálvin utca. A házbontások már
idén elkezdődhetnek. Még
egy mondat a Thököly utcai
hídról is: a jövő tavasszal esedékes munkálatok idején természetesen megszűnik majd
egy időre a déli és az északi
tehermentesítő utak összeköttetése (a Thököly utcán),
ami szintén nem teszi kön�nyebbé a következő időszakok miskolci közlekedésszervezését.

4 Portré / Aktuális

Miskolci Napló

„HA VALAMI TÖRTÉNIK, AZONNAL
REAGÁLNUNK KELL”
Az elmúlt négy és fél évtizedben Veres Tibor belülről
látta a város távhőrendszerének kialakulását, fejlődését.
Több mint tíz éve a MIHŐ
vezénylőjéből felügyeli azt.
„Ezen a képernyőn az Avas,
ezen meg a Belváros hálózatának sematikus rajza látható.
Gyakorlatilag egy egérkattintással tudjuk szabályozni a fűtőművi rendszer egyes elemeit”
– mutatja a MIHŐ Kft. Tatár
utcai vezénylőjének monitorait Veres Tibor műszakvezető, aki idén már negyvenöt éve
dolgozik a távhőszolgáltatónál,
illetve annak jogelődjeinél.
A feladat persze korántsem
volt mindig ilyen egyszerű –
folytatja –, régebben nem volt
számítógép, a vezénylőben a
műszakvezető tartózkodott,
a szivattyúkat pedig a helyszínről, kézzel kellett indítani a kezelőknek. A rendszereket viszont akkor is ebből a
vezénylőből irányították, ahol
beszélgetünk, csak éppen a vezénylői pultról – mutatja Tibor. A számomra leginkább
a filmekben is látható atomerőművek kapcsolótábláihoz
hasonló szerkezeten ma is
sok lámpa világít. Jól tippelek,
az a legjobb, ha a legtöbb zölden, „viszont ma már nagyobb

részt tényleg a számítógépes
rendszer irányít” – teszi hozzá
a szakember.
Negyvenöt év
Veres Tibor 1975-ben, a
szakmunkásképző intézet elvégzése után helyezkedett
el a Lenin Kohászati Művek
(LKM) Keleti Erőművénél szivattyúlakatosként (egy 1967es megállapodás értelmében az
LKM hőbázisa látta el hőenergiával a miskolci távfűtött lakásokat – a szerző). „Géplakatosként végeztem, így nagyon
örültem, hogy a szakmámban
dolgozhattam az első pillanattól. Nagyon szerettem itt dolgozni, mivel egy jó közösségbe
kerültem – mondta.
1979-től 1988-ig már a
fűtő
mű szivattyúit is javította beosztottként. 1988-tól
szivattyúlakatos-csoportveze
tőként folytatta munkáját. Tibor ebben a munkakörben élte
meg a rendszerváltozást, és az
azt követő átalakulásokat is:
1999– ben a Miskolci Fűtőmű
Kft. beolvadt a MIHŐ Kft.-be.
Munkakörében 2007-ben történt újabb változás: ekkor központi karbantartásra állt át a
MIHŐ, Tibor pedig feljebb lépett: ekkortól lett műszakvezető a Tatár utcai vezénylőben.
Mint mondja, nagyon nagy fe-

lelősség van az itt dolgozókon,
hiszen innen felügyelik a város
nagyobb részének távhőrendszerét.
– Itt ellenőrizzük a hálózatokban lévő nyomást, a hőfokot, innen kommunikálunk
az MVM MIFŰ Kft.– vel és a
geotermikus kutakat üzemeltető cég szakembereivel is. Műszakban, főként télen nemigen
lehet innen elkóvályogni, mert
ha valami történik, munkatársaimmal azonnal reagálnunk
kell – mondja Veres Tibor, aki
kiemeli: azért természetesen
nem minden hiba orvosolható a vezénylőből, csőtörés
esetén például ők legfeljebb a
nyomáscsökkenést látják, a hibajavítást a helyszínen tudják
megcsinálni a munkatársak.
Bár tizenkét órás műszakokban dolgoznak, a munka mellett azért jut idő a családra is.
Tibor jelenleg Felsőzsolcán él.
Feleségével – aki nyugdíjazásáig óvodapedagógusként dolgozott – 1980-ban házasodtak
össze. Két gyermeket neveltek
fel: fia negyven-, lánya pedig
harminckét éves. Szabadidejében nagyon szeret kertészkedni és kirándulni is.
– Alapvetően feleségemé a
konyha, én pedig a kertet gondozom. Többféle gyümölcsfánk van, de virágokat is ülte-

Veres Tibor a régi vezénylői pultnál, melyen még ma is sok lámpa világít. Fotó: Mocsári László
tünk, és a gyep gondozására is
nagy gondot fordítok, a füvet
mindig én nyírom – meséli Tibor, aki hozzáteszi, kirándulni, gombázni is szeret. Utóbbit
pedig szereti maga elkészíteni:
ha van gomba, leggyakrabban
gombalevest, pörköltöt vagy
rántott gombát készít belőle.
Folyamatos üzem
Saját bevallása szerint még
negyvenöt év után is ugyanúgy
szeret bejárni dolgozni, mivel
– mint hangsúlyozza – bent
ma is nagyon jó a közösség.
– Ahol jó a közeg, oda szívesen jár be az ember. A kollégáimat nagyon szeretem: a
legfiatalabbtól a legidősebbig
mindenkivel megértem ma-

gam, és nincs ez másképp a főnökeimmel sem. Én boldogan
jövök be, nekem aztán mindegy, hogy szilveszter este van
vagy karácsony. Nekünk jönni kell, hiszen ez folyamatos
üzem – mondja Tibor, majd
hozzáteszi: ünnepek alatt azért
kicsit mégis nehezebb lélekkel
indul munkába, hiszen gyerekeit manapság keveset látja: fia
Székesfehérvárról lánya pedig
Manchesterből látogat ilyenkor haza.
A munkahely, a kollégái
ugyan hiányozni fognak, de
azért néhanapján már a nyugdíj utáni életre is gondol. Ami
viszont most még kicsit képlékenynek látszik. „A család
szeretné, hogy nyugdíj után

elköltözzünk Székesfehérvár
környékére, ezt azonban nagyon át kell gondolni, hiszen
én Alsógagyban születtem,
szüleim ott vannak eltemetve, Fejér megyéből nagyon
hosszú lenne az út hazajárni.
Ugyanakkor lehet, hogy rábeszélnek a következő két évben, hiszen fiatalabbak nem
leszünk, ez a megoldás mindenkinek könnyebb lenne.
Ezt majd még az idő eldönti”
– meséli Tibor, aki zárókérdésünkre kiemeli: akárhogy
alakul, kert lesz, amivel szeretne még többet foglalkozni. Ha újat kell építeni, az sem
baj, hiszen nyugdíjasként több
ideje lesz arra is.
Tajthy Ákos

Hazahozták a tejeskávék
gyártását

KÖZPONT NYÍLT A DEMENCIA
KEZELÉSÉRE

Egy év külföldi gyártás
után mostantól a szikszói
gyárban készülnek a Hell
kávétermékei. Csütörtökön átadták a cégcsoport új
töltőüzemét, a beruházás
összértéke mintegy 8 milliárd forint.

Az országban elsőként nyílt
Demencia Központ Miskolcon. A kezdeményezés ötlete egy miskolci háziorvostól származik, aki szerint a
gondolkodási funkció ilyen
jellegű zavara ma már népbetegségnek számít.

A kávécsalád mára piacvezetővé vált nem csak itthon,
de számos európai országban. A három változatban
gyártott italok jelenleg húsz
országban kaphatók. A sikerekre alapozva döntöttek
úgy, hogy a németországi
gyártást hazahozzák Szikszóra – mondta el Csereklye
Barnabás, a HELL ENERGY
Magyarország Kft. ügyvezetője. A 8 milliárd forintos beruházás 2019 novemberében
indult, amihez a kormány 4
milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
A gyárépület közel 12 ezer
négyzetméteres, évente 300
millió darab alumíniumdobozt gyártanak majd itt. A kávék elkészítéséhez 52 millió
liter magyar tejre van szükség, ezt magyar termelőktől
tervezik beszerezni. A tartósítószer nélkül készített italokat az aludoboznak köszönhetően távoli országokba is
tudják exportálni. – Közel
félszáz új munkahelyet hoz-

Csereklye Barnabás, a HELL ENERGY Magyarország Kft.
ügyvezetője. Fotó: Mocsári László
tunk most létre. Az elmúlt tíz
évben egyébként több mint
ezer családnak tudtunk munkát biztosítani, és a 100 milliárd forintot is eléri a beruházások összértéke.
Varga Mihály pénzügyminiszter örömét fejezte ki, hogy
egy olyan vállalatnál lehet jelen, ami az elmúlt években
sok lehetőséget tudott megragadni, és most is eredményesen reagál az új helyzetre. A
cégcsoporttal a nagyvállalati
beruházási támogatási program keretében működtek
most együtt. A program keretösszegét egyébként jelentősen megemelték: 15 milliárd forintról negyvenre. A cél,
hogy minél gyorsabban megkaphassák a cégek a fejlesztési támogatásokat. Az ország
gazdasági helyzetéről szólva
kifejtette: míg 2008-ban külső
segítséget kellett kérni a vál-

ság kezelésére, addig most –
a korábbi évek fegyelmezett
gazdálkodásának
köszönhetően – a gazdaság újraindítására saját erőforrásokat
tudunk felhasználni. Úgy kalkulálnak, hogy a harmadik-negyedik negyedév már
az óvatos újraindulás időszaka lesz. „Elemi érdekünk,
hogy az év második felében
is érdemi válaszokat tudjunk
adni a gazdaság visszaépülésre”, fogalmazott. Várhatóak
tehát további gazdaságvédelmi intézkedések. A legfontosabb lépéseket azonban a
vállalkozások, vállalatok fogják meglépni azzal, hogy beruházásokat indítanak. Végül
kiemelte, egy olyan erős és jó
magyar brand, mint amilyen
a Hell, más magyar vállalatokat is erősít a külföldi piacokon.
Kujan István

Magyarországon mintegy
250 ezerre tehető a demens
betegek száma, de a hozzátartozókat is beleértve körülbelül
egymillió embert érint. A ma
már népbetegségnek számító probléma a gondolkodási
funkcióknak, a pszichés tüneteknek és a viselkedésváltozásnak az együttese, amelyet
később a testi leépülés követ.
Az új központ magánrendelőként tanácsadással és nappali
ellátással igyekszik segíteni a
miskolciakat.
Kázár Ágnes régóta foglalkozik a demencia kezelésével, és
szerinte az egyik legnagyobb
probléma, hogy nincs kapcsolat az egészségügyi rendszer és
a szociális ellátás között. Ezért
is döntött úgy, hogy civil kezdeményezésként létrehozza a
Demenciával Otthon Medico–
Szociális Központot.
– A demencia nem betegség, hanem tünetegyüttes. Kiváltó oka hetven százalékban
az Alzheimer-kór. Civil kezdeményezésként létrejött köz-

pontunkban súlyossági szakaszok szerint állítottuk össze a
szolgáltatást a megfelelő szakemberekkel. Szűrésünk tesztekből áll, melyeket az érintettek töltenek ki, másrészt
érzékszervi és belgyógyászati
alapvizsgálatból – ismertette a
központ ügyvezetője.
A megnyitó előtt Veres Pál
polgármester arról beszélt,
hogy Miskolc korfája egy idősödő város képét mutatja. Az
idősekkel való törődést a városvezetés is feladatának tekinti.
– Foglalkoznunk kell az idősekkel, főleg most, mikor a vírushelyzet miatt a veszélyeztetett korosztályba tartoznak.
Ezért szigorítottuk az idősotthonok látogatását. Fontosak
nekünk a miskolci szépkorúak, hiszen ők építették fel ezt
a várost. Őket érinti a demen-

cia is, mely folyamat lassítható, ha korai szakaszban megállapítják, ezért jó, ha van egy
felismerési rendszer – mondta,
utalva ezzel arra, hogy a megnyíló központ segít ebben, és
segít a családnak is a probléma kezelésében. – Speciálisak
a feladatok ezen a hiányterületen, amin a szakemberek
maximális segítséget kapnak
majd a várostól – mondta a
polgármester, hozzátéve, itt is,
mint a fogyatékkal élők kezelésében, nagyon komoly érzékenyítésre van szükség.
A Papszeri központba várják azokat, akik önmagukon
ismerik fel a tüneteket, de a
magánrendelésen a demenciával küzdő beteg családtagjainak is igyekeznek segíteni,
a többi közt tanácsadással és
nappali ellátás biztosításával.

Fontosak nekünk a miskolci szépkorúak, hangsúlyozta
Veres Pál. Fotó: Végh Csaba
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Új épület a gasztro
enterológiának
A létesítményt még márciusban szerették volna
felavatni, a koronavírus-világjárvány viszont
közbeszólt.
Új épületbe költöztek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház gasztroenterológiai profilú szakrendelései idén, még az év elején.
A zöldmezős beruházás kivitelezését a Jánosik és Társai
Kft. munkatársai végezték, és
az ütemtervnek megfelelően
fejezték be a munkát; ennek
köszönhetően a megyei tagkórház belgyógyászati tömbje
egy teljesen új gasztroenterológiai épületegységgel bővült.
Az ünnepélyes átadást ez év
március elejére tervezte az
egészségügyi intézmény, ám
a világméretű pandémia közbeszólt.
Az átadót csütörtökön pótolták. Az egészségügyi in-

tézmény területén, a meglévő onkosebészeti épület és a
belgyógyászati épületek között húzták föl az új gasztroenterológiai szakrendelő
részt, amely főbejárattal kapcsolódik a belsőudvari térhez; mozgáskorlátozott bejárattal az udvaron kialakított
hetvennyolc férőhelyes, térburkoló kővel és parkosított
zöldfelülettel ellátott parkolóterülethez; valamint belső ajtókkal az onkosebészeti
pavilon és a belgyógyászati-kardiológiai épülettömb
földszinti szakrendelőihez.
Az új épületben kialakították a száz fő elhelyezését biztosító betegvárót betegirányító
pulttal, a hét vetkőzőfülkével
ellátott rendelő- és vizsgálóegységet, egy kétágyas fektetőhelyiséget, központi endoszkópmosó
helyiséget,
betegforgalmi és személyzeti
szociális vizesblokkokat, valamint raktárhelyiségeket.

Új épületegységgel bővült a belgyógyászati tömb.
Fotó: Végh Csaba

Elviselni az élet drámaiságát
„Az ember spirituális lény,
de most nem az a fő kérdés,
mit hiszek, hanem hogyan
érdemes hinni” – veti fel Pál
Feri atya. A katolikus pap,
mentálhigiénés szakember
lelki útjainkról, fejlődésünkről és a spiritualitásról tartott előadást a napokban a
Művészetek Házában.
A mélységek mellett ismerjük
fel az élet magasságait is – ekkor válik a spiritualitás erőforrássá, áldássá magam és mások
számára; s így tudok jól bánni
másokkal és magammal. Ezt az
alapvetést járta körül Pál Feri
atya előadásában. „Mélyről”
indított: a spiritualitást „egészen szem elől tudjuk téveszteni” ugyanis, hiszen könnyen
belegabalyodunk a múltunkba,
nemzedéki örökségeink feltárására és magára a gyógyulásra
„sok élet is kevés lenne”.
– Sokszor egészen leköt minket az aggodalom, a tervezés, a
jövőnk; annak vizsgálata, van-e
egyáltalán remény. Tájékozódásunk azonban csupán kétdimenziós: jobbra megyünk, vagy
balra. Holott a drámai történéseket az élet magasságával is ös�szefüggésbe kell állítanunk. Fel
kellene ismernünk, és el kellene
fogadnunk, hogy az élet - természetéből adódóan - nehéz. Súlytalanná és tartalmatlanná tehetjük, de ez így felszínessé válhat.
A spiritualitás megélése
azonban – vallja az atya – nagy
segítségünkre van abban, hogy
az élet drámaiságát képesek legyünk viselni, sőt: legyen kedvünk élni!

Zsombinak gyűjtenek az ultrák
Ismét egy nemes ügy érdekében buzdítanak összefogásra a diósgyőri szurkolók.
A szervezett szurkolói csoportok gyűjtést szerveznek
Burinda Zsombornak, a kazincbarcikai kisfiúnak, hogy
segítsék a gyógyulásban.
Mint ismert, Zsombi az SMA
legsúlyosabb, 1-es típusú betegségben szenved. Felépüléséhez egy több mint 700 millió forintos beavatkozáson
keresztül vezet az út. Ahogy
eddig is, a felajánlott összegeket a DSZK számlájára várják. A közleménybe annyit
kell írni, hogy „Zsombor”.
Az Ultras Diósgyőr hivatalos Facebook-oldalán tájékoztatott arról is, hogy a gyűjtés
szépen halad, de hogy még inkább felpörögjön, egyedi sálat bocsátanak árverésre. A
selyemsálon fel van sorolva
minden olyan játékos neve,
aki valaha DVTK-mezt öltött
magára. Az Aranycsapat élő

Az is lehetséges, hogy a sebekből élet fakad, vallja Pál Feri atya. Fotó: Juhász Ákos
De miért is érdemes törekedni arra, hogy megéljük ezt a lelki
dimenziót? Mi jellemzi a magas
spirituális minőséget elérő embereket, legyen szó akár keresztényről, akár buddhistáról vagy
más vallások követőiről? S találunk közös vonást az ő személyiségükben? A válasz: igen, vannak
közös vonások. Ide sorolhatjuk,
hogy mindegyiküket egyértelműen jellemzi az erkölcsi következetesség, a morális tartás; koncentráltak és hatékonyak; tudnak
a jelenben lenni; az érzéseik, érzelmeik, valamint a szándékaik,
motivációik pozitívba fordulnak;
derűsek, békések és kiegyensúlyozottak; nem a harci logika
vezeti őket. Amellett, hogy gyakorolják az irgalmasságot, fokozódó, növekvő tudatosság és bölcsesség is jellemzi őket. Az egyre
elmélyültebb, kidolgozottabb spiritualitással rendelkező emberek
pedig egyre közelebb kerülnek
egymáshoz.

Egy kisebb szurkolói csoport meg is látogatta otthonában a kisfiút

A szurkolói közösség továbbra is várja az egyéni támogatásokat a DSZK számlájára:
Számlaszám: 11600006-00000000-83461268
Külföldi utalás esetén:
HU26116000060000000083461268

mon, ahol a licitet követően
rögzítik az adatokat. Annak állásáról háromóránként az Ultras Diósgyőr Facebook-oldalán adnak tájékoztatást.
Egy kisebb szurkolói csoport
meg is látogatta otthonában a
kisfiút. – Nagyon kedvesek voltak, Zsombi tátott szájjal nézte a
„nagyfiúkat” – mesélte el érdeklődésünkre Burinda-Szűcs Szabina. Az édesanya elmondta azt
is, hogy felpörögtek az események: több programot is szerveznek a kisfiú támogatására,
bálokon, koncerteken gyűjtenek a gyógyszerre. A pénteki adatok szerint már közel 30
millió forint összegyűlt az alapítványuk számláján.
K. I.

Hogyan fejleszthető tehát a
lelki erő, a spiritualitás, aminek
megélését el akarjuk érni? Ezt
a személyiségfejlődés ívén keresztül vizsgálta meg Pál Feri
atya. Újszülöttként kötődési
zavarral küzdhetünk. Felnőttként ugyanezt élhetjük meg,
erre két példa: arra panaszkodunk, hogy Isten nem válaszol
a kérdéseinkre, nem hallgat
meg minket; vagy a párkapcsolatunkban
elbizonytalanodunk: talán nem vagyunk
szerethetők, talán nem is szeretnek minket, talán megtagadjuk magának a kapcsolatnak is a létjogosultságát.
Minden jó úgy születik,
hogy először el tudjuk képzelni – erre tanít meg minket az
óvodáskor. El tudjuk képzelni,
hogy segítünk, kiállunk valami mellett. Ha fejlesztjük ezt a
képességünket, akkor közelebb
kerülünk a spiritualitáshoz. A
kisiskoláskorban aztán a sza-

vaknak lesz óriási jelentősége. A harmadik lépés tehát az,
hogy ne hazudjunk, ne csapjunk be másokat. A szavakba vetett bizalmat ne hagyjuk
megtörni. Vagy ha el is veszítettük, igyekezzünk visszaadni a
szavak méltóságát. Így gyógyul
a lélek. A serdülőkorra jellemző
bizonytalanságok leküzdésére példaképeket, tekintélyeket
kezdünk el követni. „Személyek kezdik a hitet hitelesíteni”,
fogalmazott az atya. Az érett hit
az „ív” lezárása. Amikor nem
tudom, mi miért történt meg –
de van rá válaszom, ami az életre adott válasz.
– Akármilyen sérültek vagyunk is, a sebeinkből elszivároghat az élet. Van ilyen. De
az is lehetséges, hogy ugyanazokból a sebekből élet fakad.
A spiritualitás elevensége képessé tesz erre minket – zárta
előadását Pál Feri atya.
Kujan István

Az időjárástól függ, mikor ér
véget az allergiaszezon
Jelenleg mérséklődni látszik a parlagfű pollenszórása: augusztus végén
és e hónap legelején mérték
a szakemberek a legmagasabb értékeket.

legendái, illetve az összes jelenlegi játékos és szakvezető
sajátkezű aláírásával látta el a
sálat. Az egyedi darab kikiáltási ára 110 ezer forint. A licit
– ami szeptember 13-áig, egészen pontosan 19:10-ig tart –
végösszege mellett a Kispest elleni hétvégi, hazai mérkőzésen
gyűjtött felajánlások is Zsombor gyógyulását szolgálják. A
licitálás ideje alatt a hívásokat
a DSZK elnökségi tagja várja
a 06304753828-as telefonszá-
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A parlagfű virágzása időjárástól függően akár szeptember közepéig– végéig is
eltarthat. Ha klasszikus ősz
lesz, akkor a vegetáció előrehaladtával megszűnnek
a virágzások. Amennyiben
tartósan meleg, csapadékmentes, napos az idő, a szezon tovább tarthat – tájékoztatott dr. Asztalos Ágnes,
a Népegészségügyi Főosztály vezetője. A növénynek
augusztus a szezonja, de ez
az ősz elejére is áthúzódhat. A szakember felhívta
a figyelmet arra is, hogy a
parlagfű az erős allergének
közé tartozik, így a mérsékelt szint is komoly igénybevételt jelent az allergiás
szervezet számára.
A jelenlegi helyzetben
gyakori kérdés, hogy miképp lehet megkülönböztetni a koronavírus és az allergia jeleit.

– A feladat nem könnyű, hiszen az allergiások gyakran
produkálják különböző légúti
megbetegedések tüneteit, torokkaparás, köhögés, orrdugulás, könnyezés – véli dr. Asztalos Ágnes, aki elmondta azt
is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ összegyűjtött
egy információcsomagot, amiben szerepel, hogy mi jellemző
a koronavírusra, és mi jellemző a pollenallergiára. Erről bővebben egyébként az nnk.goc.
hu oldalon lehet tájékozódni.

– A koronavírus tipikus
tünetei a láz, a hőemelkedés és az izomfájdalom, míg
az allergiát többnyire az orr
dugulása, torokirritáció és
szemviszketés kíséri. Ha az
allergiások tünetei megváltoznak, amögött lehet valamilyen szezonális vírus is.
Aki nem tudja, hogy allergiás, de jelentkeznek a tünetek,
mindenképpen egyeztessen
háziorvosával – tanácsolja a
Népegészségügyi Főosztály
vezetője.

Mérséklődni látszik a parlagfű pollenszórása. MTI
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AZÉRT A VÍZ AZ ÚR
Immáron 142 éve, hogy a
semmiből tört rá az a vihar
a békésen alvó miskolciakra,
amely végül a város eddigi történetének legnagyobb
természeti katasztrófáját
okozta.
A köztudatban „nagy” jelzővel illetett, a szó szoros értelmében mindent elsöprő árvíz
krónikáját járjuk körbe.
Ha megnézzük a várostörténet 19. századi eseményeit, a
legnagyobb jóindulattal sem
mondhatjuk, hogy nyugodt
éveket élt volna a lakosság, sőt,

Miskolc joggal pályázhatott volna a katasztrófa-fővárosi címre.
1823-tól 1878-ig öt tűzvész, öt
kolerajárvány, himlő, marhavész
és dögvész, földrengés pusztított
a városban. Sőt, még üstökös
megjelenését is feljegyezték három alkalommal. Völgyi fekvéséből adódóan azonban mégis
az áradások voltak azok, amelyek megkeserítették a városlakók életét. 1845 és 1888 között
nem kevesebb mint húsz alkalommal jegyeztek fel áradásokat,
árvizeket a városban.
Miskolc városképének alakulásában mindig is megha-

A Pece-part a Veres-hídtól keletre, az árvíz rombolása után

tározó szerepet töltött be a
várost nyugat-keleti irányban
átszelő, Miskolc gazdasági vérkeringésének egyik ütőereként
lüktető Szinva patak, valamint
a 19. században még szabályozatlan, az északi dombvidékről a csapadékot elvezető Pece,
mely a város területén egyesült
a Szinvával. Utóbbin a korban
több vízimalom is üzemelt,
amely a különböző termelő- és
megmunkáló épületek energiaszükségletét látta el. Amikor
1845-ben húsz emberéletet követelve mindkét patak kiöntött, a város elöljárói legfőbb
okként megállapították, hogy
a víz felgyülemlését a malmok
és a lakosság által felhalmozott
hordalék, valamint a medrek
kotrásának hiánya okozta. A
problémát fokozta az a nem elhanyagolható tény, hogy a már
említett völgyi fekvésből adódóan a város a Szinva vonalán
terjeszkedett. Bár a közvetlen
meder melletti építkezést rendeletben tiltották, sokan így
is a patak partjának közvetlen közelében építkeztek. Még
azok is, akiknek ezt a tiltást be
kellett volna tartatniuk a lakosokkal… Szintén tilos volt

Az Avas alja az árvíz után

a patakba való szemetelés is,
felelősségre vonás hiányában
a lakosság ezt sem tartotta be,
így a felgyülemlett szemét, valamint a Szinvára ráépült malmok is akadályozták a víz zavartalan lefolyását.
Ennek ellenére az illetékesek csak „tüneti kezeléseket”
hajtottak végre, azaz megkezdték a helyreállítási munkálatokat, azonban a további árvizek, valamint a pénzhiány

Természetben a Miskolc Televízióval
Száztizennégy országból
kétezernél is több filmalkotás érkezett a gödöllői
Nemzetközi Természetfilm
Fesztiválra. A legszebb filmekből több mint húszat a
Miskolc Televízió nézői is
láthatnak szeptember 16ától. Az idei évben az ember
áldásos és sokszor áldatlan
hatásaival foglalkoztak a
filmesek.
A koronavírus-járvány okán
a hagyományoktól eltérően,
de megrendezik a Nemzetközi
Természetfilm Fesztivált Gödöllőn. A Pest megyei városban
a megszokottnál kevesebb helyszínen lesznek programok, ám a
változásra reagálva a szervezők
más platformokat keresve mégis tovább tudták tágítani a fesztivál helyszíneit. A természetfilmes eseményt évről évre egyre
nagyobb érdeklődés övezi, ezért
a programkínálat mára kiegészült más művészeti ágakkal is,
emellett jelentős környezetvédelmi szemléletformáló rendez-

Pillanatkép A szőke tó – A Tisza-tó hat évszaka című filmből. Fotó: Szendőfi Balázs

vénnyé, Természet- és Környezetvédelmi Fesztivállá is vált. A
középpontban viszont továbbra
is a filmművészet áll.
– A filmek tekintetében idén
a pályázat hívószava az ember
volt. Az ember sok esetben negatív, de olykor szerencsére pozitív hatása a természetre egy
fontos tematika, sokakat megihletett. Több mint kétezer pályázat érkezett több mint száz
országból. Ezt a témát járják
körbe a kísérőrendezvények is

– mondta a fesztivál kommunikációjáért felelős Doró Viktória,
hozzátéve, hogy ahogyan az
ember és a környezet változik,
úgy változik a filmezés is. A
trendekhez igazodva idén új kategóriákkal is bővült a verseny.
Az egészen rövid alkotások
megjelenése viszont nem törölte el a nagy volumenű dokumentumfilmek létjogosultságát.
A természetfilm-fesztivál
idei mezőnyéből több mint
húsz alkotást a Miskolc Tele-

vízió nézői is láthatnak majd.
Szeptember 16-ától minden
hétköznap, az este 8 órakor
kezdődő Híradó után a természeté lesz a főszerep a kép
ernyőn. A filmek mellett stúdióbeszélgetések is lesznek,
amelyekkel még közelebb kerülhetnek a televíziónézők a
környezetvédelemhez, a természet szépségeihez és ahhoz
a különleges műfajhoz, amit
természetfilmezésnek hívnak.
M. Kiss Judit

Természet– és környezetvédelmi filmnapok a Miskolc Televízióban
Szeptember 16., szerda: Kék bolygó – beszélgetés Juhász Árpáddal és a Kék Bolygó
Klímavédelmi Alapítvány képviselőjével; A
szentély: Túlélési történetek az Alpokból
Szeptember 17., csütörtök: Természeti
környezetünk változása a filmesek szemével – partnerek: Mosonyi Szabolcs,
Molnár Attila Dávid, Tóth Zsolt Marcell; Nagyvárosi Vadon
Szeptember 18., péntek: Rockenbauer
Pál öröksége – beszélgetés Szabados Tamással, Sáfrány Józseffel és/vagy Gyenes
Károllyal, Molnár Attila Dáviddal; Ércnél maradandóbb
Szeptember 19., szombat: Kutizöld
Szeptember 20., vasárnap: Plusz 0.1 fok!

Beszélgetés a Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány szakemberével, az Intergovernmental Panel on Climate Change
testület magyar tagjával, Nováky Bélával; Találkozás az emberiséggel
Szeptember 21., hétfő: Vad Szigetköz
Szeptember 22., kedd: Amerika az első –
a természet utolsó
Szeptember 23., szerda: Szemet– szemét –
beszélgetés Molnár Attila Dáviddal és Hankó Gergellyel, Radisics Milánnal; Üzenet a
palackban; A szennyezés művészete
Szeptember 24., csütörtök: Darumadár
fenn az égen
Szeptember 25., péntek: Rangerek – Beszélgetés Rácz András AM– államtitkárral,

Tóth Zsolt Marcell és Szendőfi Balázs rendezővel; Akcióban a természet őrzői
Szeptember 26., szombat: A szőke tó – A
Tisza– tó hat évszaka
Szeptember 27., vasárnap: Kamcsatkai
barna medvék, Kezdődik az élet
Szeptember 28., hétfő: Papagájexpedíció
Amazóniában
Szeptember 29., kedd: Ózonutazás –
Szenegál
Szeptember 30., szerda: Denaturált Afrika – beszélgetés Lerner János, Csapó
Gábor, Bárány Róbert rendezővel; Vadonvilág – Gróf Széchenyi Zsigmond
nyomában; Szolgalelkű óriások – Az
elefántok és turizmus kapcsolata

miatt nem tudtak olyan átfogó
városrendezési munkálatokba belefogni, amelyek a megáradt patakok vízelvezetését
is megoldanák. Gondolhatták, hogy az 1845-ösnél úgysem fog nagyobb katasztrófa
bekövetkezni. Majd elérkezett
az 1878-as esztendő augusztusának harmincadik éjjele.
Ekkor egy fülledt, tikkasztó
nap után úgy hajtotta álomra
a fejét a mintegy 24 ezer mis-

kolci polgár, hogy a távolban
még csak halkan morajlott fel
az ég. Majd kisvártatva kopogni kezdtek az első esőcseppek.
Ami ezután következett, arról
Herman Ottó így írt: „Nem lehet elmondani az iszonyatos
drámákat, melyektől visszaretten az író tolla s a festő ecsete
egyaránt, mert leírhatatlanok
és lefesthetetlenek”. Folytatjuk.
Nagy Attila
történész

Jegyzet

Könnyes szemmel,
nedves nadrágban
Gyarló, hiú állat az ember. Aki újságírásból él, s saját
vagy mások gondolatait formázza, osztja, akár büszke is
lehet a produkciójára. Slapajként még kiollózva gyűjtögetem az írásaimat. Majd egyhamar eljön az idő, amikor a
betűkből formált papírtenger
egyre fullasztóbb. Kiszorítanának a szobából, a házból.
Mégse szabadulhatok tőlük,
megannyi józan megfontolásból, szorgalmas felindulásból
elkövetett cikkemtől. Fél évszázad velősen tömör, szekrénnyi
krónikája vár arra, hogy végleg elbúcsúzzak tőlük. Csukott
szemmel kellene selejteznem a
bekötött példányokat. Akkor
talán képes lennék megállni,
hogy beleolvassak a megsárgult, szárazra töredezett lapokba. Csak érzelmesen gyenge vagyok már ehhez.
Így aztán röstellve szembesülök a már csaknem elfeledett cikkeimmel. Az épülő
szocializmustól a rothadó kapitalizmuson át a libernyák
forradalmakig sokszor kell
köpönyeget váltani. Izgi és izgalmas egy ilyen időutazás.
A szentimentalitás és a szenilitás élő párharca. Mentségemre, nem csak jómagam,
a napszámos firkász, a köröttem zajló világ is változik.
Kis üzletek nagy haszonnal–
harsány cím a hetvenes évek
derekáról. A miskolci népi
ellenőrök fáradságos munkával felgöngyölik az autóalkatrész-kiskereskedők kapcsolatát az Autókerrel. Rájönnek,

a maszekok az állami szektorból vásárolják fel a kurrens
árucikkeket, és drágán adják
el. Szörnyű – szörnyülködöm.
A konklúzió: nem kellenek a
maszekok, hiszen sehol a világon nincsenek minden utcában alkatrész-kereskedők.
Annyira okos vagyok, hogy
Bíró József kereskedelmi miniszter külön díjazza a gazdaságelméletemet. Persze a
három szerencsétlen, meghurcolt kiskerekedő már nem értékeli ennyire a közvéleményformáló
munkásságomat.
Rendszerváltás után Babus
úr maga rója le a háláját a
saját stílusában – olyan cifrát
mond, amiért az új Facebook
akár egy évre is letiltaná a közösségi oldaláról. Persze megérdemlem.
Szinte magától settenkedik, mászik a szemem elé
egy nyomdából visszarendelt
írás. A bulváros múltamból.
Munkásőravatás a miskolci
sportcsarnokban. Ünnepélyes
aktus, a veterán elvtárs kön�nyes szemmel és nedves alsónadrággal adja át a megviselt
dobtárast a fiatal utódjának.
A szerkesztőség párttitkára
gyorsított eljárásban szúr le.
A majdnem megjelent újságból egy úgynevezett nyomdai
huzatot sikerül megőriznem.
Egy nap alatt egy zsáknyit
szortírozok, szelektálok. Megesik, hogy néhányat mégis
visszaveszek a kidobottakból.
Hiába, nehéz a múltunktól
szabadulni.
Szántó István

2020. szeptember 12. | 37. hét | XVII. évfolyam 36. szám

Kultúra

Miskolci Napló – A város lapja

7

NAGY TÁNCVÁLASZTÓ MISKOLCON
Szeptember 20-án, vasárnap a Művészetek Házában rendezik meg a Nagy
Táncválasztót. Az ország
több pontján tartanak ilyen
programot. A részletekről
a miskolci esemény szervezője, L. Tóth Evelyn beszélt
lapunknak.
A táncválasztót eredetileg az
áprilisi tánc világnapja alkalmából rendezték volna meg,
de a járványhelyzet ennek (is)
keresztbe tett. A szervezők
azonban úgy döntöttek, hogy
amint tudják, bepótolják az elmaradt programot. Így szeptember 20-án, idén második
alkalommal tartják meg az országos rendezvényt, a Magyar
Táncművészeti Egyetemmel
karöltve. Országszerte Buda-

pest és tíz vidéki nagyváros ad
otthont a táncot népszerűsítő
programnak. Miskolc először
csatlakozott.
A cél: minden korosztály
számára – legyen szó gyermekekről vagy éppen seniorokról – elérhetővé tegyük a
különféle táncstílusok megismerését, kipróbálását, és
ezzel megadjuk a lehetőségét annak, hogy a későbbiekben minél többen a táncot
válasszák a szabadidő örömteli eltöltéséhez – mondta el
érdeklődésünkre a miskolci
program szervezője. L. Tóth
Evelyn hozzátette: szeretnék
elérni, hogy szabadidejüket
minél többen a tánc gyakorlásával, művelésével töltsék,
mert hitük szerint a tánc örömet okoz, fizikálisan és lelki-

Az eLTE Best Dance Company táncosai is fellépnek

leg is felfrissíti az embert, és
segít levezetni a napi stresszt.
A Nagy Táncválasztóval a
gyerekeken át a szülőket is
megszólítják, így is népszerűsítve az egyetemes táncművészetet egy ingyenes családi
kulturális program során.
S hogy kiknek a segítségével valósítják meg mindezt?
Miskolcon több mint egy tucat tánc-, illetve művészeti iskola mutatkozik be. – A város
táncos életének színe-java föllép szeptember 20-án, de reményeink szerint a következő
években még többen csatlakoznak majd. Olyan – szakemberek által működtetett
– iskolák jelennek meg a programon, ahová bátran elvihetik
gyermeküket a szülők. Megfelelő fejlesztést fognak kapni. A
rendezvény nagy előnye, hogy
személyesen is megismerkedhetnek a táncoktatókkal, vezetőkkel.
A rendezvény térítésmentesen látogatható, a táncórákon
való részvétel azonban előregisztrációhoz kötött. Ezt szeptember 14-étől tehetjük meg
a program hivatalos oldalán,
a tancvalaszto.hu-n. További
részletekért és friss információkért érdemes lájkolni a miskolci program hivatalos Facebook-oldalát: facebook.com/
nagytancvalasztomiskolc
Kujan István

Öt bemutató, fokozott biztonságban
A teátrum már múlt vasárnap bemutatóval készült:
a járvány miatt elmaradt
Meseláda című darabot
mutatták be.
Öt új bemutatóval és három mű felújításával készül az
évadra a Miskolci Csodamalom Bábszínház – hangzott el a
társulat évadnyitó ülésén hétfőn. Maga az évad egyébként
rendhagyó módon korábban
kezdődött, a vírushelyet miatt
elmaradt Meseláda című darabot már múlt vasárnap is megtekinthették az érdeklődők.
– A Talpas és a többiek, A
Mikulás ajándéka, A három
kismalac, A 12 hónap és a Mátyás király tréfái – ezek lesznek
az új bemutatóink, ezek mellett pedig több régi, nagy sikerű mesét is eljátszunk. Ilyenek
például a Kiskakas gyémánt
félkrajcárja vagy a Lúdas Matyi,
és előveszünk az asztalfiókból
olyan régi darabokat, amelyekhez erős érzelmi kötelék fűz
– mondta Szabó Attila, a bábszínház direktora, aki kiemelte: az előadások sorát színesíti
majd a Kis herceg című darab
is, melyet a debreceni Csokonai
Színház vendégjátékaként láthatnak a miskolci színpadon a
nézők.
Az előadásokat a tervek
szerint a megfelelő higiénés
szabályok mellett tartják meg:
a teátrum zárt tereiben kötelező a maszk viselése (hat év
alatti gyermekek esetén er-

ről a szülők dönthetnek), és
a távolságtartásra, valamint a
kézfertőtlenítésre is felhívják
a figyelmet. További változás
az is, hogy a darabokra átmenetileg csak az előadás napján
lehet most jegyet váltani.
Borkuti László, Miskolc város kulturális és turisztikai tanácsnoka az évadnyitón úgy
fogalmazott, a város számára nagyon fontos a kulturális
élet támogatása, felpezsdítése.
Hangsúlyozta: a városban ezen
a területen is összefogásra van
szükség. Ezért az önkormányzat egy kulturális koncepció
előkészítésén is dolgozik.
– Azt látjuk, hogy a város kulturális élete az elmúlt tíz évben
atomizálódott, léteznek társulatok egymás mellett, de nincs
egy olyan kulturális integráció, ami Miskolcot 2008 körül
jellemezte, akkor, amikor ez a
város elnyerte a Kultúra Magyar Városa címet. Az a célunk,

hogy ez a koncepció felpezsdítse a kulturális életet, ezért a
következő időszakban ezekkel
a társulatokkal mindenképpen
egyeztetnünk szükséges. Azt
szeretnénk, hogy egyre több legyen a felfelé, és egyre kevesebb
a lefelé görbülő száj ezekben a
közösségekben – utalt a tanácsnok a hagyományosan a színházat, színházi életet jelképező
vidám és szomorú maszkra.
A társulat összetétele idén
csak minimálisan változott: a
tavaly érkezett Nánási Brigitta és Tóth Evelin a most induló évadban is Miskolcon folytatja, Molnár Sándor Tamás a
Miskolci Nemzeti Színházból
érkezik hozzájuk, Papp Endre
pedig nyugdíjba vonul.
A Miskolci Csodamalom
Bábszínház következő premiere szeptember 29-én lesz, ekkor a Babszem Jankót és az Elveszett bárányt is bemutatják.
Tajthy Ákos

Három mű felújításával készül az évadra a Csodamalom. Fotó:
Mocsári László

A KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes is bemutató tart a MűHa előtti téren. Fotó: kodmontse.hu

PROGRAMOK:
9:30 megnyitó a MűHa előtti téren, mazsorettbemutató,
majd beszédet mond Veres Pál
polgármester és L. Tóth Evelyn
10:00-13:00 táncórák két
helyszínen: a színpadon és a
galérián
13:00-17:00 táncbemutatók a
színpadon
13:00-13:20 KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes
13:20-13:35 Ballare Táncstúdió
13:35-13:55 Grand Dance
Tánc– és Mozgásstúdió
13:55-14:05 Miskolc Táncakadémia
14:05-14:25
Harc–
és
Táncművészet Sportegyesület

14:25-14:45 4-Dance Club
Táncstúdió Ifjúsági Egyesület
14:45-14:55 Diósgyőri Jazztánc Klub
14:55-15:05 Miskolci Bartók
Béla Zene– és Táncművészeti
Szakgimnázium
15:05-15:25 Limited Dance
Academy
15:25-15:45
Szinvavölgyi
Alapfokú Művészeti Iskola
Szinvavölgyi Néptáncműhely
15:45-16:05 eLTE Best Dance
Company
16:05-16:25 Miskolcz-Revital TSE
16:25-17:00 Balázs Győző
Református Gimnázium

Kávézó, interjúk:
10:15 Szűcs Liza, a Magyar
Táncművészeti Egyetem hallgatója
11:00 Kozma Attila, a Miskolci Balett alapítója, művészeti vezetője, koreográfusa
11:45 Süttő Roland – Tombácz
Anikó, versenytáncosok
12:30 táncos filmek, előadások vetítése, valamint interjúk
a kávézóban
11:00, 13:00 és 15:00 Mazsorettbemutatók
12:00,14:00 és 16:00 Steelea
ders-bemutatók
Limited Break csapata napközben.

Első közös koncertjükre készülnek:
ütős este várható
A Talamba Ütőegyüttessel
állnak színpadra a szimfonikusok.
A miskolci együttes hatodik
éve szervez koncertet a zene
világnapja alkalmából: október 2-án a vibráló dallamairól
és színes palettájáról ismert
Talamba Ütőegyüttessel lépnek közösen pódiumra. Handa Eszter, a zenekar kommunikációs menedzsere elmondta,
igyekeznek ezeken a koncerteken az élő zene határtalanságát
és sokszínűségét bemutatni.
– Kicsit kitekintünk ilyenkor
a hagyományos klasszikus zenei koncertek és koncerttermek
mögül, és elhívjuk Miskolcra a
zenei élet kiválóságait műfajtól
függetlenül. Így került képbe a
négytagú ütősegyüttes is, akik
vendégelőadóként ugyan már
szerepeltek Miskolcon, de most
először állnak közösen színpadra a helyi szimfonikus együttessel egy nagyszabású koncert
keretében, így a miskolci közönség lehet a „bétatesztelője”
ennek a több szempontból is
különleges zenei programnak.
– Antal Mátyással, az együttes
művészeti vezetőjével régebben
dolgoztunk már együtt, amikor
a Nemzeti Énekkarnak volt a
karigazgatója, de a miskolci zenekar karmestereként ez lesz az
első közös fellépésünk – meséli
lapunknak Zombor Levente, az
ütőegyüttes vezetője.

A miskolci közönség lehet a „bétatesztelője” a különleges zenei programnak

A Talamba egy olyan profi
zenészekből álló baráti társaság, tagjainak életcélja a
zenei műfajok széles repertoárjának bemutatása. Koncertjeiken ugyanúgy megjelennek a klasszikus, mint a
kortárs vagy a könnyűzenei alkotások átiratai, amiket rendszerint megfűszereznek egy
csipet dzsesszel, vegyítenek
népdalokkal, afrikai törzsi ritmusokkal vagy éppen pörgős
balkáni dallamokkal.
Zombor Levente szerint oldottabb hangulatú, könnyedebb hangvételű koncertre
számíthatnak az érdeklődők.
– Könnyebben emészthető,
populárisabb zenék, filmzenék
is megszólalnak majd, ebbe a
struktúrába pedig szerintünk
nagyon jól beilleszkedik a Talamba. A koncerten játszani
fognak külön a szimfonikusok
és a Talamba is, de lesz olyan
rész, amikor a két együttes közösen áll színpadra.

Több érdekes zenei darab is
műsorra került.
– Játsszuk majd például A
bolygók című művet Gustav
Holsttól: egyesek szerint ez a
régebben íródott programzene
adott ihletet John Williamsnek
is a Star Wars témáihoz. Ennek megfelelően a filmzenék
ősatyjának tekinthető ez az alkotás, amiből néhány erőteljesebb tételt mutatunk majd be.
Emellett egy Paul Simon-feldolgozást is színpadra viszünk,
valamint hallhatja a közönség
többek között a Talamba saját, Ibéria című kompozícióját
is, ami direkt ütőegyüttesre és
szimfonikus zenekarra íródott,
és a félsziget zenei világába kalauzolja a hallgatóit.
A koncert során olyan különleges ütőshangszerek is
megszólalnak, mint például a
steel drum, a marimba, a vibrafon, vagy a baszk txalaparta.
Bájer Máté

8 Hirdetés – Otthonteremtés

A JÓ ALAP A HÁZ LELKE!
Alapot szállítunk – ez a
Remix Beton Kft. szlogenje,
ami Kriván Tibor ügyvezető
szerint nagyon tudatos választás, hiszen az alap sok
esetben nem egy látható
szerkezeti elem, mégis ez a
ház lelke.
– A házra ható összes erőhatás az alapon keresztül adódik
át a teherhordó altalajnak. Laikusként nem is gondolnánk,
hogy a szél, az eső, a téli hótakarás milyen komoly erőhatást jelent az épületnek. Ezért
mindenképpen azt javaslom,
hogy alapöntés előtt mindenki forduljon szakemberhez,

egyeztessen építész kollégákkal, kivitelezőkkel, mielőtt belevág. Ezzel a későbbiekben
nagyon sok idegeskedéstől
és kellemetlenségtől menthetjük meg magunkat – teszi
hozzá.
Arra, hogy milyen beton kell
egy jó alapba, nincsen egységes válasz. Kriván Tibor azt
mondja: mindig olyan, amilyet a tervező előír.
– Az ősz az építkezések
főszezonjának számít, nem
véletlen: a frissen legyártott
betonnak sajátosságai miatt
ideális az őszi munkavégzés,
mivel a napi középhőmérséklet kora ősszel húsz fok körül
1121-0/2020

ALAPOT SZÁLLÍTUNK
és a koszorúját is megöntjük!

Beton-szaktanácsadás,
gyártás, szállítás
és szivattyús bedolgozás

alakul. Ilyenkor is figyelni kell
azonban, hogy ne érje tűző
napsütés, erős szél, mert a
beton külső felülete gyorsan
kiszáradhat, illetve ha azt is
érezzük, hogy hűvös van, továbbra is locsolni, hűteni kell hangsúlyozza Kriván Tibor.
A másik – folytatja – , amit
késő ősszel már érdemes
szem előtt tartani, hogy „a
hajnali, talaj menti fagyok
megcsíphetik a friss felületet.
Ilyenkor takarni, esetleg adalékszerekkel kell dúsítani a betont. Az adalékszer azonban

Betonacél-kengyelek
egyedi méretben is!

Műanyag-nyílászárók cseréje
óriási kedvezménnyel!

nem varázsszer, a mínusz öt
fok alatti betonozás általunk
nem javasolt!”
A Remix Beton Kft. 2014ben építőipari fuvarozóirodaként kezdte tevékenységét.
Emellett foglalkoznak ma
már az építéshez szükséges
transzbetontermékek gyártásával, betonacél-megmunkálással, kengyelek készítésével
akár egyedi méretekben is.
Megrendelőik részére igény
szerint biztosítanak mixeres
szállítást és betonszivattyús
bedolgozást, billenős gépjárműveket az egészen kicsitől az egészen nagyig. Emellett forgalmaznak kavics- és
kőbányatermékeket,
ezek
klasszikusan
bányahomok,
„sóder”, padkakő és egyéb
feltöltési anyagok, valamint
előregyártott zsalukő- és járdalapelemeket. Jelenlegi és
leendő ügyfeleik részére, díjmentesen biztosítanak építési szaktanácsadást és helyszíni felmérést a gyors és pontos
munkavégzéshez.

Szolgáltatásaink:
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók • redőnyök, reluxák
• rovarhálók • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk
Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás.
Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft.
Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em.
Nyitva h-p: 9-14 óráig, sze: 16-18óráig, sz: 9-12 óráig www.aluport.hupont.hu

1148-0/2020
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1157-0/2020

1139-0/2020

KLÍMASZERELÉS CSAK TISZTÁN ÉS ALAPOSAN!

Homok-, kavics-, kőértékesítés
kis és nagytételben is
Részletekért érdeklődjön:
Telefon: 30/32-90-800
E-mail: info@remixbeton.hu

BORSOD KLÍMA 3516 Miskolc, Pesti út 84.
Nyitvatarás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, hétvégén: telefonon egyeztetett időpontban.
Elérhetőség: +36 30 261 1335. Email: info@borsodklima.hu

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2020. 09. 12-től 2020. 09. 18-ig

Star kéztörlő, két tekercs, 79,5 Ft/db
Sindy papírzsebkendő
Pur mosogató, 750-900 ml, 665,33-554,44 Ft/l
Vanessa WC-papír, 10 tekercs, 59,9 Ft/db
Garnier hajfesték
Well Done mosógél, 4 l, 199,75 Ft/l
Colgate szájvíz, 500 ml, 1798 Ft/l
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/db
Vanish szőnyegtisztító, 500 ml, 499,5 Ft/l
Tomi mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg
Glade One Touch Trió utántöltő
Head and Shoulders 360-400 ml, 3052,77-2747,5 Ft/l
Silan öblítő, 2775 ml, 468,10 Ft/l
Zománcfesték 0,75 l, 2665,33 Ft/l
Diszperzit 14 l, 428,5 Ft/l

3D KONYHATERVEZÉS!
WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/
Fonoda-bútor

199 Ft
219 Ft
549 Ft
699 Ft
899 Ft
999 Ft
1399 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1299 Ft
1399 Ft
1499 Ft
2499 Ft
7199 Ft

159 Ft
159 Ft
499 Ft
599 Ft
799 Ft
799 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
1099 Ft
1299 Ft
1999 Ft
5999 Ft

267-15/2020

1164-0/2020

ÚJ EXCLUSIVE LAKÁSTEXTILBOLT
A BELVÁROS SZÍVÉBEN!

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK,
KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK,
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK,
KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

TERMÉKEINK:
l bármi, ami függöny:

Minden, ami
lakástextil!

ÓRIÁSI bemutatókészlet
HELYBEN!

BÁRMILYEN FÜGGÖNYT ELKÉSZÍTÜNK!

fényáteresztő,
dekor, blackout, stb.
l szőnyeg
l ágynemű
l törölköző
l kádkilépő
l méteráru
l abrosz
l pléd
l ágytakaró
l RASCH Tapéta
széles választéka

MISKOLC, SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 90. – TULIPÁN TÖMB
1040-0/2020

https://webaruhaz.gala-lakastextil.hu/ l www.gala-lakastextil.hu
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Miskolci Napló – A város lapja

Hazai pályán kezdenek
Október elején kezdődik a
szlovák jégkorongbajnokság, amelyben egyedüli magyar indulóként áll rajthoz a
DVTK Jegesmedvék csapata.
Pozsonyban tartott sajtótájékoztatót kedden az immár
Tipos Extraliga néven futó
szlovák jégkorongliga vezetése. A bajnokságnak az idén
egy magyar szereplője lesz: a
DVTK Jegesmedvék, miután
a MAC HKB Újbuda gárdája visszatért a magyar bázisú
ErsteLigába. A bajnokság október 2-án startol, a miskolciak
hazai pályán a Trencsén ellen
kezdenek, két nap múlva pedig
Nyitrára utaznak. A meccsnapok pénteken és vasárnap lesznek, a karácsonyi-újévi sűrűbb
időszakban a keddekre is terveznek összecsapásokat.
A csapat közben gőzerővel készül a szezonra, és le is
játszották első hivatalos felkészülési mérkőzésüket. A

korábbi nagy rivális MAC
HKB Újbuda csapatát fogadták a népkerti jégcsarnokban
és 4-1-es győzelmet arattak:
a meccsen Mikko Pukka szerezte meg a vezető találatot,
amire a második harmadban
válaszoltak a vendégek. Szűk
nyolc perccel a találkozó
vége előtt Lövei Dávid juttatta ismét vezetéshez csapatát,
majd Karol Csányi két góllal
tette magabiztossá a sikert. A
Jegesmedvék kanadai vezetőedzője, Dave Allison így értékelte az összecsapást a klub
honlapján: „A játékosaink
odatették magukat, az első
harmadunk igazán jó volt.
A másodikban kissé visszavettünk, de ezt követően a
srácok meg tudtak újulni, és
győzelemre törően játszottak. Keményen játszottak, és
egymásért küzdöttek. Tetszik
a csapatom, sokat beszéltünk
már róla, hogy mindenki
fontos tagja a csapatnak.

9

A HONVÉD ELLEN FOLYTATJÁK
A BAJNOKSÁGOT

A piros-fehérek szombaton délután 5 órakor folytatják a bajnoki küzdelmet. Fotó: Mocsári László

A válogatott miatti szünet
után folytatódik a labdarúgó-bajnokság, a DVTK szombaton fogadja a Honvédot.
Kéthetes szünet után folytatódik az OTP Bank Liga
küzdelemsorozata. A magyar
válogatott Nemzetek Ligája
mérkőzései miatt nem tartottak bajnoki fordulót a múlt héten, ám a DVTK csapata nem
töltötte tétlenül ezt az időszakot. A másodosztályú Vasassal játszottak felkészülési mérkőzést, amelyet meg is nyertek
4-2-re. Feczkó Tamás, a DVTK

vezetőedzője elégedett volt a
látottakkal: „Nagyon örülök,
hogy mégis tudtunk a szünetben felkészülési mérkőzést játszani, köszönöm a Vasasnak,
hogy ilyen gyorsan reagáltak,
és eljöttek! A négy lőtt gólnak
is örülök, és az első negyedórában még legalább ennyi gólt
szerezhettünk volna. A támadójátékunk tehát rendben volt,
a védekezésünkön azonban bőven akad javítanivaló. A találkozó egyik célja az volt, hogy
akik mostanában nem játszották végig a mérkőzéseket, ma
90 percet töltsenek a pályán.

Ezen kívül a sérülés miatt kialakult hiányposztok betöltésének módját próbáltuk ki. Jó
visszajelzéseket kaptam, a keret minden tagjára lehet számítani” – értékelte a szakember a
mérkőzést a klub honlapján.
A Vasas elleni felkészülési mérkőzésen is pályára lépett
az angol próbajátékos, Shamir
Mullings. A középcsatár a szakmai stáb döntése értelmében
ebben az átigazolási szezonban
nem lesz a DVTK labdarúgója.
A piros-fehérek szombaton
délután 5 órakor folytatják a
bajnoki küzdelmet, és egy pi-

káns összecsapás vár rájuk. A
Budapest Honvéd érkezik az
Andrássy utcára, amelyet az
idén nyártól az a Bódog Tamás
vezet, aki korábban a Diósgyőr
edzője is volt. A Honvéd nagyon
rosszul kezdte a szezont, az eddig lejátszott két mérkőzésüket
elvesztették, mindössze két gólt
rúgtak, viszont ötöt kaptak, és
ez a teljesítmény a tabella utolsó helyére szorította őket vissza.
Ezzel szemben a DVTK a 4. helyen áll egy győzelemmel és egy
döntetlennel, azaz veretlenül. A
cél nem is lehet más, mint ezt a
szériát folytatni.

ÉRTÉKES RALLYBRONZ EGERBŐL

Háromnaposra bővült a Bükk Kupa

Hadik András és Kertész
Krisztián harmadik helyen
zárt a Q8 Oils Eger Rallyn.

A jávorkúti futamot évről
évre növekvő érdeklődés
kíséri. A családi és céges jótékonysági túrát szombaton
rendezik meg.

A DVTK párosa az elsőtől
az utolsó pillanatig harcban
volt a dobogós helyezésekért,
végül a győztes Vincze Ferenc-Bacigál Igor kettőstől bő
13 másodperces lemaradással
értek célba. Óriási pozitívum,
hogy Hadikék ismét az élmezőnyben mentek, egy szakaszt
megnyertek, de negyediknél
rosszabb helyen egyik gyorsaságin sem végeztek. Az egri
bronzérem annak fényében is
remek eredménynek tekinthető, hogy András számára a
széles, nagy tempójú Eger környéki pályák annyira nem fekszenek.
– Összességében jó versenyen vagyunk túl, amelyen értékes pontokat gyűjtöttünk, és
végre ismét a dobogón állhattunk – értékelt az egri célban
Hadik András a klub honlapjának. – Nekem Egerben mindig van egy kis hiányérzetem,
de ezek a szakaszok stílusából
adódik csupán. Ezeken a gyorsaságikon sok helyütt hiányzik
a rali ritmusa. Egyenesek után
jön egy kanyar, esetleg egy lassító. Most is így volt, de amikor
jött egy extrém helyzet, máris jobban éreztük magunkat.
Gondolok itt az esti szakaszra,
amit nagyon élveztünk, és meg
is tudtunk nyerni. Amikor vi-

szont valamelyest kiszámítható dolgok jöttek, akkor egy kis
plusz hiányzott. Az első nap
végén még bíztam a győzelemben, de ezen a ponton kell a két
fiatalnak gratulálni. Vincze
Ferenc és Velenczei Ádám is
pokolian gyorsan versenyzett,
megérdemelten végeztek előttünk Egerben.
A DVTK párosa Salgótarjánban egy árokjárás miatt sok
időt vesztett, így nem volt esélye arra, hogy dobogóra álljon a
szezonnyitón. A tragikus Miskolc Rallyn egyik páros sem
kapott pontot, most viszont
Egerben ismét sikerélményben
lehetett részük. Sok van még
hátra az idei bajnokságból, ezért
minden egyes részsikert igyekeznek megbecsülni.

– Meg kell becsüljük ezt az
eredményt, mert jelen helyzetben nagyon értékesnek számít. A verseny előtt egy nappal
vált véglegessé az indulásunk,
ami egy kicsit felborította a felkészülésünket is. A tizenegy
gyorsaságin tudásunk legjavát
nyújtottuk, egyszer sem éreztem, hogy ezeken a pályákon
gyorsabban tudnék autózni.
Összességében rendben volt ez
a hétvége, előre tekintünk, és
igyekszünk a magyar bajnokság második felében a lehető
legtöbb pontot összegyűjteni.
A magyar ralibajnokságban
eddig három futamot rendeztek meg, a hat állomásból álló
sorozat októberben a Vértes
Ralival folytatódik.
dvtk.eu

Értékes pontokat gyűjtöttek Hadik Andrásék.

A szeptember 13-án megrendezendő IV. Bükk Kupa
előzményeiről érdemes tudni, hogy Somogyi Józsefnek,
az MVSC kerékpáros szakosztálya egykori elnökének
régi álma volt, hogy a régről
ismert Bükk-kupa (későbbi
BIK-kupa) szellemében egy
nívós kerékpáros versenyt
rendezzen a Bükkben. 2017ben kezdte el a verseny megszervezését, ám azt befejezni
sajnos nem tudta.
Váratlan halála után fia, Somogyi László úgy döntött, hogy
kevesebb mint három hónap
alatt megrendezi a versenyt I.
Bükk Kupa-Somogyi József
emlékverseny néven. Már az
első Bükk Kupán – három hónap szervezés és promóció után
– több mint 120 résztvevővel,
MTB és országúti kategóriák
MKSZ korosztályok szerint értékelve, valamint egyedülálló
háromszáz méteres sprintbefutó külön értékelés szerint, minden kategóriában kapott helyet
a programban.
A 2018-ban rendezett második verseny újdonsága a hatalmas sikerrel megrendezett
Mini Bükk Kupa a legkisebbeknek. Az MKSZ kategóriák

Vasárnap a Somogyi József emlékverseny része az egyenkénti indítású MTB és országúti hegyi időfutam.

alatti korosztályok számára tartott versenyre a mintegy ötven
gyermek és szüleik részvétele
mellett több mint kétszáz nevező és családtagjai mentek el
Jávorkútra. Névadó szponzorként megjelent a Saint-Gobain
Magyarország a Rigips márkájával, így jelentősen növekedett a díjak száma. A harmadik
Bükk Kupán először rendezték
meg a versenyt megelőző napon a családi és céges jótékonysági kerékpártúrát a verseny
útvonalán több mint 750 versenyző és családtag közreműködésével. A jótékonysági túra
nevezési díjait (több mint 100
ezer forint) a miskolci Velkey
László Gyermekegészségügyi
Központ számára ajánlották fel.
Szombaton rendezik a családi és céges jótékonysági túrát Lillafüredtől Jávorkútig, a
verseny központjáig. A túra

teljesítői érmet és oklevelet vehetnek át. Vasárnap a Somogyi
József emlékverseny része az
egyenkénti indítású MTB és
országúti hegyi időfutam kategóriánkénti díjazással. A pálya
az Ómassai út jávorkúti elágazásától a Jávorkút Étteremig tíz
kilométer hosszúságú. Masters kategóriákban páros versenyt is hirdetnek. A verseny
teljesítői érem- és oklevéldíjazás mellett meleg gulyáslevest
és frissítőt, valamint szponzori felajánlásokból összeállított
ajándékcsomagot kapnak.
A program végén rajtol a
Mini Bükk Kupa gyermekkerékpár-verseny, mely egyenkénti
indítású
gyermeksprintverseny, és a jávorkúti
turistaház előtti százméteres
szakaszon rendezik meg. 1-10
éves korig öt kategóriában díjazzák a versenyzőket.

10 Hirdetés

Miskolci Napló

l FAZONARANY 10 000 FT/G-TÓL 20 000 FT/G-IG
l TÖRTARANY 9200 FT/G-TÓL

l BRILLES ÉKSZEREK 15 000 FT/G-TÓL 35 000 FT/G-IG

Minden fajta karórát kiemelt áron vásárolunk,
akár hibásat is
1163-0/2020

AZONNALI KÉSZPÉNZ!

Tel.: 06-20/800 52 11
www.osztrakgaleria.hu, értékbecslés és kiszállás díjtalan!

Szeptember 21-én, hétfőn 9.00-15 óráig
Ady Endre Művelődési Ház Miskolc, Árpád utca 4.

Van kedved, energiád és
időd, hogy önkéntesként tevékenykedj? Nagyok a gyerekeid és szívesen osztod meg
a tapasztalataidat? Akkor nálunk a helyed, hívjál: 70/5210913.

1077-0/2020

l Arany-ezüsttárgyak l Festmények l Műtárgyak
l Porcelánok l Érmék, kitüntetések
l Forgalomból kivont pénzek l Bizsukat válogatás nélkül

Emlékszel még a kisgyermekes időszakra? Jól jött volna egy kis segítség? Most te
segíthetsz egy anyukáknak
a Miskolci Otthon Segítünk
Alapítvány önkénteseként.
Ha szívesen csatlakoznál hozzánk, hívjál: 30/386-5885.

1077-0/2020

MAGYAR KIRENDELTSÉGE
Antik tárgyak vásárlása aukciós árakon

Apróhirdetés

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

1052-0/2020

OSZTRÁK GALÉRIA

215-9/2020

1168-0/2020

HELYBE JÖN
A PIAC!

89-14/2020

Burgonya: 100-120 Ft/kg
(desire, bella rosa, agria, balatoni rózsa)
Hagyma: 140–150 Ft/kg (makói réz, golden)
Alma: 280 Ft/kg (Jonathan, golden, idared, deliches)

Karfiol, káposzta, bab, mák, lencse,
sárgaborsó, lila hagyma.

1167-0/2020

Helyszínek:

09. 18. 11.00-16.30 óra: Kuruc u. 56. (parkoló)
09. 19. 11.00-16.30 óra: Újgyőri főtér
(Maros utca 5., parkoló)
09. 20. 11.00- 16.30 óra: K empelen F. U
Otthon étterem mögött
09. 21. 11.00- 16.30 óra: Balázs Győző tér
09. 22. 11.00- 16.30 óra: Szent Anna tér

Kérünk mindenkit a maszk viselésére!

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/598-3880

85-17/2020

1069-0/2020

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

l AUTÓHIFI JAVÍTÁSA, BESZERELÉSE
Subwooferek, multimédiás fejegységek, hangszórók
minden méretben. Az olcsó rendszerektől kezdve a
drágább, felső kategóriás autóhifi-termékekig minden
megtalálható nálunk. Ne tétovázzon, keressen minket!
l FORGALMAZOTT MÁRKÁK:
Mac Audio, Hertz, Audison, Jvc, Macrom, Dietz termékek
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei képviselete, Pioneer,
Kenwood, Sony, Alpine audioeszközök
l TERMÉKEK:
Multimédia, hangszórók, navigáció, beszerelő keretek,
usb átalakitók
MAGAS MINŐSÉG, MEGFIZETHETŐ ÁRON!
– AUTÓHIFI KELLÉKEK NAGY VÁLASZTÉKA –

243-9/2020

1138-0/2020
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Program

Miskolci Napló – A város lapja
PROGRAMOK
Szeptember 12., szombat
13:15 és 15:15 Gyógyító
tápláléknövények – előadás,
Diósgyőri vár
17:00 GasztroPlacc – Cine
Fest Special különkiadás,
Művészetek Háza előtti tér
21:00 Csajszombat, Block
Bistro
Szeptember 13., vasárnap
9:00-12:00 Vasútmodell- és
makettbörze, VOKE Vörös
marty Mihály Művelődési
Ház
11:00 és 14:00 „Meglepő”
hangszerek bemutatója, Diósgyőri vár
Szeptember 14., hétfő
16:30 Ingyenes kezdő társastáncóra középiskolásoknak, Ifjúsági és Szabadidő
Ház
18:30 Ingyenes családi
zumba, Ady Endre Művelődési Ház
Szeptember 15., kedd
17:30 Ingyenes hatha jóga,
Ifjúsági és Szabadidő Ház
Szeptember 16., szerda
15:00 Ingyenes előadás
rajztanításról Szalay nyomdokain, Petró-ház (előzetes
jelentkezés szükséges)
16:30 Udvarhölgy– és apródképző – drámapedagógiai foglalkozás gyerekeknek, Diósgyőri vár

17:00 Könyvbemutató – A
képíró (interjúkötet), Petró-ház (előzetes jelentkezés
szükséges)
18:30 Ingyenes pilates torna, Ady Endre Művelődési
Ház
Szeptember 17., csütörtök
17:00 15 év Miskolc város
sportjának pillanataiból képekben – kiállításmegnyitó,
Görömbölyi Művelődési Ház
17:30 Ingyenes latin fitness,
Ifjúsági és Szabadidő Ház
Szeptember 18., péntek
15:00 Felvételi előkészítő első időpontja, Miskolci
Galéria Alkotóháza (előzetes jelentkezés szükséges)
17:00 GasztroPlacc – Cine
Fest Special különkiadás,
Művészetek Háza előtti tér
19:00 Évadnyitó Illés Klub,
Ady Endre Művelődési Ház
20:30 Rakonczai Imre piano bar előadása, Avalon
Ristorante
23:00 Trap Party – DJ
Gozth és AKC Misi fellépése, Rockwell Klub
Szeptember 19., szombat
11:15, 13:15, 15:15 Rendhagyó divattörténet, Diósgyőri vár
17:00 GasztroPlacc – Cine
Fest Special különkiadás,
Művészetek Háza előtti tér

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
SZEPTEMBER 17., CSÜTÖRTÖK 17:00 EGY ÓRA VERSEK
KÖZT, Játékszín
SZEPTEMBER 18., PÉNTEK 19:00 BÁL A SAVOYBAN, BEMUTATÓ ELŐADÁS, Nagyszínház
SZEPTEMBER 19., SZOMBAT 15:00 HAMUPIPŐKE, BEMUTATÓ ELŐADÁS, Kamara
17:00 BÁL A SAVOYBAN, bérletszünet, Nagyszínház
Hirdetés

Visszatér a Kerekdomb Fesztivál
A tokaji borvidék összművészeti fesztiválja gyalogos,
bicikli– és kajakos túrákkal,
színházzal, irodalommal, filmekkel, koncertekkel és boros
programokkal várja a látogatókat szeptember 17. és 20. között Tállyán és Golopon.
A Kerekdomb Fesztivál
2016 szeptemberében indult
kifejezetten azzal a szándékkal, hogy a legnagyobb hazai
művészeket bevonva hívja fel
a figyelmet a hazai turizmus
lehetőségeire, az ország még
felfedezetlen csodáira.
– A fesztiváljainkkal szeretnénk egy-egy kistelepülés
különlegességeit, adottságait,
értékeit bemutatni szélesebb
közönségnek, a helyi lakosoknak pedig igyekszünk új
nézőpontokat és lehetőségeket kínálni. A hazai művészek
népszerűsítése szintén a kitűzött céljaink között szerepel,
ahogy az is, hogy a környéken
élő
művészetkedvelőknek
egy olyan programcsomagot állítsunk össze, amelyhez
örömmel csatlakoznak. Na-

Fővárosi Rapcirkusszal és a Miskolci Szimfonikusokkal tér vissza a Kerekdomb Fesztivál

gyon hiszünk a művészetek
közösségformáló erejében –
mondta Oszkó-Jakab Natália,
a Művészet a Vidékfejlesztésért Alapítvány elnöke. A korábbi években Tállya adott
otthont a fesztiválnak, idén
szeptemberben a szomszédos
település, Golop is csatlakozik.
A négy napot a Fővárosi
Rapcirkusz-koncert indítja,
fellép többek között a Bël-

ga, a 30Y, a Barabás Lőrinc
Quartet, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a The Biebers,
a Mongooz and the Magnet,
Szalóki Ági, a Bohemian Betyars, a Mörk, a Byealex és
a slepp. Érkezik a Klasszik
Lasszó formáció, Vecsei H.
Miklós pedig Beck Zoltánnal alkot majd a színpadon.
A programot színházi előadás, filmvetítés és gyerekprogramok színesítik, hely-

történeti sétákkal készül a
Hosszúlépés, dűlőtúrákkal
az Oroszlános Borhotel. Lesz
futóverseny kicsiknek és nagyoknak, biciklitúra, valamint kajakozás a Bodrogon.
A helyi borászatok, pincészetek borkóstolással, a helyi
mesteremberek mesterségbemutatókkal várják a látogatókat. Teljes program és információ: www.kerekdombfeszt.
hu

MOZIMŰSOR
MOZIMŰSOR MŰVÉSZETEK HÁZA, URÁNIA-TEREM: Szeptember 12.,
szombat 15:30 Hűség, 18:30 Régi idők focija, 20:00 Heavy
túra | Szeptember 13., vasárnap 17:30 Mephisto, 20:00 Monos | Szeptember 14., hétfő 18:00 Katonazene, 20:00 Utazás
apánkkal | Szeptember 15., kedd 18:00 Szindbád, 20:00 Kontroll nélkül | Szeptember 16., szerda 18:00 A Pál utcai fiúk,
20:00 A néma forradalom | Szeptember 17., csütörtök 18:00
Ripacsok, 20:00 A
 ferim! | Szeptember 18., péntek 20:00 A bűnös | Szeptember 19., szombat 16:00 Szaffi, 20:00 Történetek a
végtelenségről | Szeptember 20., vasárnap 16:30 Az elfeledett
herceg, 19:00 Sosem késő

MOZIMŰSOR MŰVÉSZETEK HÁZA, BÉKE-TEREM: 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 | Szeptember 14., hétfő
17:00 Monos | Szeptember 15., kedd 17:00 Utazás apánkkal |
Szeptember 16., szerda 17:00 Kontroll nélkül | Szeptember 17.,
csütörtök 17:00 A néma forradalom | Szeptember 18., péntek
17:00 Aferim!, 19:30 CineFest Winners Short 4. blokk | Szeptember 19., szombat 17:00 A bűnös, 19:30 CineFest Winners
Short 5. blokk | Szeptember 20., vasárnap 17:00 A művészet
templomai: Frida Kahlo – Viva la Vida, 19:30 Tiszt és kém –
A Dreyfus-ügy

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Szeptember 14., 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 Épí-tech (építészeti magazin)
20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Mérkőzés DVTK Jegesmedvék
– Fehérvár AV 19 felkészülési jégkorongmérkőzés 22:00 Képújság

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
szeptember 13-án, vasárnap délután 4 órától a
Diósgyőri római katolikus
templomból közvetítenek.
Az ünnepi szentmisét bemutatja: dr. Sedon László
c. kanonok, aranymisés
hejőcsabai plébános.

Szeptember 15., kedd 06:00 Az előző esti
adás ismétlése 10:00 Képújság 18:00
Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:25
Sportpercek 19:00 Híradó ism. 19:15
Időjárás-jelentés 19:25 Mérkőzés DVTK
– Honvéd bajnoki labdarúgó-mérkőzés
21:00 Híradó ism. 21:15 Időjárás-jelentés 21:20 Képújság
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Szeptember 16., 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 20:20
Gödöllői Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál (TÉMA: Kék bolygó) 21:00 A
Szentély: Túlélési történetek az Alpokból
(természetfilm) 22:30 Képújság
Szeptember 17., csütörtök 06:00 Az
előző esti adás ismétlése 10:00 Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés
18:25 Promenád (kulturális magazin)
19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Egy nap a világ (útfilm-sorozat) 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Gödöllői Természet- és

Környezetvédelmi
Fesztivál (TÉMA: Természeti környezetünk
változása a filmesek szemével) 21:00
Nagyvárosi vadon (természetfilm) 22:00
Képújság
Szeptember 18., péntek 06:00 Az előző
esti adás ismétlése 10:00 Képújság 18:00
Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Játékszünet 18:25 Miskolci Napló 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25
Testközelből ism. 19:45 #mozogjotthon 20:00 Híradó 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Gödöllői Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál (TÉMA: Rockenbauer
Pál öröksége) 21:00 Ércnél maradandóbb
(természetfilm) 22:00 Képújság
Szeptember 19. szombat 07:00 Az
előző esti adás ismétlése 11:00 Képújság 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:20 Játékszünet 18:25 Egészségpercek ism. 18:50 #mozogjotthon
(tv-torna) 19:00 Krónika 19:20 Milli és
Rémi kalandjai (esti mese) 19:30 Népkerti múltidéző ism. (várostörténeti
beszélgetés-sorozat) 20:20 Kutizöld
(természetfilm) 21:20 Képújság
Szeptember 20. 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) 20:20
Gödöllői Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál (TÉMA: Plusz 0.1 fok!
– klímavédelem) 21:00 Találkozás az
emberiséggel 22:00 Képújság

Vasárnap, 13-án lesz a diósgyőri Mária neve templom búcsúja. Az ünnepi
szentmise 10 órakor kezdődik. A Kálvária-kápolna
búcsúünnepén, a Szent Kereszt Felmagasztaltatásán,
szeptember 15-én, kedden
kora este a miskolci Kálvária-dombon
szabadtéri szentmisét tartanak, a
karizmatikus közösségek
számára ének- és tanúságtételi lehetőséget kínálnak.
16 órától szentség
imádás
zenés-imádságos áhítattal a
három kereszt tövében. 17

órától szabadtéri szentmise Koós Ede teológiatanár,
plébános vezetésével a kápolna bejáratánál. 18 órától
„Tűzevangelizáció” címmel
szabadtéri koncert Csiszér
László, valamint az Új Jeruzsálem Dicsőítő zenekar
közreműködésével a három
kereszt tövében.
A Miskolc-Alsóvárosi Református Egyházközség hirdeti: szeptember 13-án délelőtt 10 órától új kenyérért
való hálaadás lesz a templomban. Ugyanitt lehet jelentkezni egy tokaji hajózásra, amin a résztvevők
teljesen más perspektívából
láthatják a Bodrogközt és
a zempléni hegyeket szeptember 26-án. László Attila, a Csillag születik egyik
győztese ad jótékonysági
koncertet a Miskolc-vasgyári református templomban
szeptember 20-án, vasárnap
délután 4 órakor.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő
lakossági fogadóórát tart szeptember 24-én, csütörtökön 17:00 órától a Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában.
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Miskolci Napló

ÚJRA ZSONGOTT LILLAFÜRED

Miskolcon jártak
Balázsék
Péntek reggel Miskolcra érkeztek Balázsék és a Radio 1
őszi roadshow-ja. Sebestyén
Balázs, Rákóczi Feri és Vadon
Jani a Szent István téren tartották meg reggeli rádióműsorukat, a kitelepülésre kilátogató
hallgatókat pedig több játékA hétvégén huszonegyedik alkalommal zsongott Lillafüred. A koronavírus miatt ugyan nem a megszokott időpontban, de
széles programkínálattal várták az érdeklődőket. A helyszínen maszkot osztottak, illetve folyamatos kézfertőtlenítésre is volt
lehetőség. Az idei év egyik különlegessége a gyermekek számára a hőlégballonozás volt, de az óvodások is készültek műsorral.
Volt meglepetéskoncert is, valamint a Miskolci Spider Mentőcsapat kutyás bemutatóját is láthatták az érdeklődők. Idén sem
maradtak el a sportegyesületek bemutatói, az MVSC judoszakosztálya is kilátogatott Lillafüredre. A rendezvény egyik fő célja
a sport megszerettetése a fiatalokkal, de a szülők is szívesen látogatják az eseményt. Fotó: Végh Csaba

ba is bevonták. A műsorban
szó esett a miskolci állatkertből megszökött kengurukról, a
várak szerelmesétől, Vadon Janitól pedig elhangzott az is: le
a kalappal Miskolc előtt, mert
nagyon sokat fejlődött az utóbbi években. Fotó: Juhász Ákos

Kötelezők
és újdonságok
4

Glutén és laktóz nélkül, ízekben gazdagon
Új kiszállításos étterem nyílt
Diósgyőrben, ami az ételtoleranciával küszködők mindennapjait igyekszik megkön�nyíteni.

A sikérre és tejcukorra érzékenyek mellett a fogyni vágyók és a
cukorbetegek számára is megfelelő ételeket készít, és szállít házhoz Miskolc egyik legújabb étterme, az Étrend’i.
– Glutén- és laktózmentes fogásokat már korábban is lehetett
Miskolcon vásárolni, de olyan
konyha, ami kifejezetten ilyen
ételekkel foglalkozik, kevés van
– mondta el lapunknak a tulajdonos, Girhiny Péter, aki hozzátette, hogy végképp ritka, ha
egy hely garantálni tudja azt is,
hogy az ételei keresztszennyeződés-mentesek legyenek, vagyis a szakácsok csakis glutén- és
laktózmentes alapanyagokkal
dolgozzanak. Emellett a raktározáskor és a szállításkor is fokozottan figyelnek: csakis így
lehet garantálni, hogy az arra érzékenyek ne legyenek betegek az
ételektől. Mindez komoly, mély
háttértudást igénylő szakmai kihívást jelent.
– Élelmezésvezető, szakács
és diétás szakács is vagyok egy-

ben. Több tanfolyamot végeztem, amik elengedhetetlenek,
ha az ember egy ilyen típusú
éttermet szeretne üzemeltetni.
Az élelmezésvezetői tapasztalat
ahhoz kell például, hogy megfelelő módon állítsam össze a
heti étrendet, ki tudjam számolni annak az optimális kalória- és tápanyagtartalmát. A fogásokat el is kell készíteni, ezért
fontos a diétásszakács-tanfolyam. Mindemellett a konyhai
tapasztalat sem elhanyagolható
ahhoz, hogy prémiumminőségű ételek kerüljenek az asztalra – fogalmaz Girhiny Péter, aki
több mint tíz éve dolgozik szakácsként.
Véleménye szerint teljesen
„mindenmentesen” főzni nem
lehet, viszont a glutént és laktózt
elhagyva születhetnek remek,
ízes ételek. – Szükségünk van
bizonyos tápanyagokra, ezeket
nem szabad megvonni a szervezetünktől. Úgy állítom össze
a menüt, hogy az tartalmazza
a megfelelő arányú és mennyiségű fehérjét, szénhidrátot, zsírt
és ásványi anyagokat.
Girhiny Péter szerint kihívás
az is, hogy a diétának megfelelő,
mégis változatos és finom fogások kerüljenek az étlapra.

Girhiny Péter, az Étrend’i tulajdonosa
– Szakmai tudást igényel, hogy
ilyen módon készítsünk tésztákat
vagy éppen süteményeket, hiszen
a liszt és a laktóz ezeknél az ételeknél általában alaphozzávalónak számít. Szerencsére vannak

alternatívák, hogyan lehet mindezt egyszerre ízletesen, de gluténés laktózmentesen elkészíteni.
Bővebb információ: www.facebook.com/mentesmiskolc.
BM

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) Változásokat tartogat ez a
hét, ráadásul olyanokat, amikre már régóta várt. Használja
ki, hogy most mindent elérhet, amit szeretne. Olyan dolgok
kezdik érdekelni, amikről ezt korábban el sem képzelte volna.

Rák (június 22 - július 22) Valaki mindenáron bele akar
szólni a dolgaiba, és meggyőzni arról, hogy valamit nem jól
csinál. Ne hagyja, hogy ez hatással legyen az önbizalmára, ha
közben tudja, hogy jó úton jár! Vállalja fel akár a konfliktust is!

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Akkor nyugodt, ha nem
csak utoléri magát, de egy kicsit előbbre is sikerül jutnia. Abba az
irányba indul, ahol nagyobb a siker esélye, és ez a döntése be is
érik majd. Ha jól sikerül, csak le kell aratnia a babérokat.

Bak (december 22 - január 20) Most jól alakulnak a dolgok,
de ne feledje, hogy a későbbiekben is oda kell figyelnie, hogy ez
így is maradjon! Jobb, ha már most bebiztosítja magát, és megpróbálja végiggondolni a dolgok lehetséges következményeit.

Bika (április 21 - május 20) Nem szeretne megbántani senkit, de így nem tudja, hogyan kerülhetné el az együttműködést. Próbálja tapintatosan elutasítani a közeledést, önnek
kell eldöntenie, mit kíván meg a mostani szituáció.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Túl sokat aggódik azon,
milyen következményei lesznek a tetteinek vagy a véleményének. Legyen egy kicsit bátrabb, és bízzon jobban magában! Ha
egy kicsit lazít a helyzeten, sokkal rugalmasabban alakulnak a dolgok.

Skorpió (október 24 - november 22) Örömmel fordul az új
lehetőségek felé, és bízik benne, hogy ezek valóban sikert is
hoznak majd. Igyekezzen megőrizni ezt a hozzáállását, ne féljen másoktól tanulni, mert ez ebben az időszakban a javára válhat!

Vízöntő (január 21 - február 19) Szüksége van rá, hogy egy
kicsit felengedjen és ellazuljon, mert túl sokat stresszel valamin,
ami akár az egészségére is rámehet. Ha valami igazán fontos, akkor a megvalósítás sem lehet akadály, csak ne aggódjon!

Ikrek (május 21 - június 21) Nem érdemes továbbhalogatnia valamit, ami már eddig is kellemetlenséget okozott. Menjen elébe a problémának, és tegyen pontot az ügy végére,
hogy ne legyen ebből nehézség! Merjen új dolgokról gondolkodni!

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Nem tetszik, ahogyan
valaki egy kérdéshez áll, de egyelőre nem sokat tud tenni annak
érdekében, hogy ez megváltozzon. Próbálja úgy alakítani a véleményét és hozzáállását, hogy mindenkinek jó legyen!

Nyilas (november 23 - december 21) Valaki túlságosan közel próbál kerülni Önhöz, és ez kissé kellemetlen is lehet. Próbáljon olyan kibúvót találni, ami senkit nem hoz kínos helyzetbe, és sikerül megszüntetni ezt az állapotot. Vegye kezébe az irányítást!

Halak (február 20 - március 20) Ne cipeljen magával olyan
terheket, amelyeket nem lenne muszáj! Merjen továbblépni
a problémákon, és mutasson fel valami olyasmit, amit sokkal
frissebben el tud majd érni, ha úgy alakulnak a dolgok!

