Hét gyermek mellett mindig
topon kellett lennie

„Jónak lenni már nem elegendő”
Nem szólistának készült, mondhatni fokozatosan ragadta magával a szakma. Kezdetben
nemzetközi versenyek díjai, majd egy meghívás
a Salzburgi Ünnepi Játékokra, aztán egy nem
mindennapi beugrás a legendás Maurice André helyett a bécsi Musikvereinba – mind a zene
irányába sodró élmények voltak számára. Boldoczki Gábor hamarosan Miskolcon lép fel a
Szimfonikus Zenekar Tűzvarázs koncertjének
és egyben bérletes szezonjának nyitókoncertjén.

Az anyaságot mindig is természetesnek élte meg,
nagycsaládos szülőként pedig mindig topon kell lennie, ám ez szerinte kivitelezhetetlen. Csekéné Altrichter Judit miskolci édesanya, akinek két fia és öt lánya
van: a legkisebb már tizenhét éves, az első és az utolsó
gyermek között tizennyolc év korkülönbség van. Sokan különlegesnek, mások furcsának tartják a családot, ők viszont mindenben támaszai egymásnak.
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Portré a 4. oldalon

Interjú a 7. oldalon
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

A város zöldítése
elemi érdekünk
Az új főkertész szerint a
városi zöldfelületek gondozása terén Miskolcon
is szemléletváltásra van
szükség.
Több mint két évtized
után szeptember 1-jétől ismét
van főkertésze Miskolcnak.
Czifrusz Natália nem először
dolgozik a miskolci polgármesteri hivatalnál, a főiskola
után parkgondozási ügyintézőként, később pedig referensként dolgozott, viszont a
zöldterületek gondozása, pontosabban ennek a munkának
a koordinálása már akkor is
az ő feladata volt. Amint azt a
Miskolci Naplónak elmondta,
örült, mikor megtudta, hogy a
város szeretne főkertészt.
– A cselekmény több szálon
futott: egyrészt számos miskolci civilszervezet kezdeményezte, hogy ez a pozíció újjászülessen a városban, ami
mellé októbertől egy városvezetői szándék, akarat is társult,
ami nagyon szorosan összekapcsolódik a Nagy-Miskolc

programmal. Azt ugyanis
látni kell, hogy a városok zöldítése, a környezet, klímavédelem nemcsak Miskolcnak,
hanem világszerte minden
településnek elemi érdeke, ha
azt szeretnénk, hogy a következő generáció számára is élhető maradjon ez a Föld. Vis�szatérve, miután megláttam a
konkrét állásajánlatot először
is információt gyűjtöttem.
Meg kellett tudjam, hogy az,
amit én gondolok erről a témáról, összhangban van-e a
város szándékaival. Az állás
interjún kiderült, hogy igen,
így szeptember elején megkezdhettem a munkát.
Folytatás a 3. oldalon

ÚJRA A POLGÁRMESTERREL
EGYEZTETETT A KÜLÜGYMINISZTER
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert és Csöbör
Katalin országgyűlési képviselőt fogadta Veres Pál Miskolc
polgármestere a városházán pénteken. A polgármester hivatalba lépése óta már második alkalommal látogatott el Szijjártó Péter a Miskolci Polgármesteri Hivatalba. A pénteki találkozón szó volt Miskolc gazdaságfejlesztési elképzeléseiről,
terveiről, a város és a kormány együttműködéséről, valamint
a Miskolc 2030-as gazdasági programról.
A polgármesteri látogatást
megelőzően Szijjártó Péter támogatói oklevelet adott át a
FUX Zrt. vezetésének. A közel 30 éves múltra visszatekin-

tő miskolci vállalat 564 millió
forintos beruházást hajt végre,
tovább bővíti termékpalettáját, dolgozóit pedig meg tudja
tartani. Miskolcon egyébként

15 cég csatlakozott a kormány
versenyképesség-növelő támogatási programjához. Vállalták,
hogy mintegy 7 milliárd forintért beruházást hajtanak végre
– ebből 3,4 milliárd az állami
támogatás –, amivel 5800 munkahelyet védenek meg.
– Az innováció, a kutatás-fejlesztés és a kreativitás már a
kezdetektől alapvetése a cégünknek, így tudunk meghatározó pozíciót betölteni a piacon – fogalmazott beszédében a

FUX Zrt. ügyvezető igazgatója.
Barkóczi István hozzátette, ma
már Európában is középvállalatnak számítanak a távvezetékek és kábelek gyártásában. A
kontinensen mindenhol jegyzik őket, négy szabadalommal
rendelkeznek, újabb kettő van
kidolgozás alatt. – Partnereink tudják, hogy a FUX mindig megoldja az egyedi problémáikat. Bizalommal fordulnak
hozzánk.
Folytatás a 2. oldalon

Gyémántokban egyeduralkodó

A HUSZADIK MOBILITÁSI HÉT

Győrrel állt holtversenyben
a borsodi megyeszékhely,
de az idén begyűjtött 11
díjazással megelőzte riválisát. Csütörtökön átadták
a 2020-as Városmarketing
Gyémánt Díjakat.

A hagyományoknak megfelelően idén is az eljutási
versennyel vette kezdetét
az Európai Mobilitási Hét
miskolci programsorozata.

Többedszer pályázott Miskolc önkormányzata a Magyar
Marketing Szövetség szakmai
elismerésére – és sokadik éve
nyer, nem is akármilyen eredménnyel, általában az elsők
között szerepelve. Így történt
ez idén is, amikor a korábbi 28
mellé 11 újabb Gyémánt díjjal gazdagodott a város. Ennek köszönhetően megelőzte
az örökranglistán a vele eddig
holtversenyben álló Győrt.
A polgármester által vezetett
miskolci küldöttség a főváros-

ban tartott ünnepségen a Városmarketing nagykövete különdíjat is átvehette.
Veres Pál érdeklődésünkre elmondta, szinte minden
pályázatával nyert Miskolc. –
Nagyon fontos, hogy az évtizedekkel ezelőtt kialakult negatív sztereotípiát leküzdje a
borsodi megyeszékhely. Ezért
is nyújtottunk be egy stratégiai
anyagot a Magyar Turisztikai
Szövetségnek. De a Creative

Region programon belül is kiemelt helyen szerepel a turizmus, vendéglátás, idegenforgalom fejlesztése. Hozzátette:
a most átvett közel tucatnyi díj
megerősítése annak, hogy az
előző és a jelenlegi városvezetés is egy sikeres, eredményes,
és az ország figyelmét is felkeltő marketingstratégiát folytat.
Ez pedig fontos a város jövője
szempontjából.
Folytatás a 2. oldalon

A megmérettetésen – mint
hosszú évek óta mindig – egy
villamos, egy busz, kerékpárosok, egy autó és két futó
állt a rajtvonalhoz. A versenyzők reggel negyed nyolc
után öt perccel indultak el a
Felső-Majláthról, a cél pedig
a Városház tér volt. Ahogyan
az borítékolható volt, a megmérettetésen most is a kerékpáros versenyző ért először
célba, ő 17 perc alatt teljesítette a távot. Nagyot javított
viszont 2019-es eredményéhez képest az 1-es villamos,
amely a tavalyi 28 perc he-

lyett idén 22 perc alatt ért le
a Városház téri megállóba:
ezzel az MVK járműve meg
– pontosabban visszaszerezte
az ezüstérmet. A versenysorozat hosszú történetében az
elmúlt évet kivéve szinte mindig második volt ugyanis a
villamos. A gépkocsi a lassan
már megszokott 22 perc, a fu-

tók pedig 33 perc alatt teljesítették a távot, a busz viszont
sokat rontott: a 36-38 perces
átlaghoz képest most 44 perc
alatt jutott célba. Mentségére
szóljon, hogy a városban zajló
útfelújítási munkák miatt nehézkesebb most a közúti közlekedés.
Folytatás az 5. oldalon
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GYÉMÁNTOKBAN
EGYEDURALKODÓ MISKOLC

Győrrel állt holtversenyben a
borsodi megyeszékhely, de az
idén begyűjtött 11 díjazással
megelőzte riválisát.

Folytatás az 1. oldalról

Gyémántokra pályázni a
2019. január 1. és 2020. február
29. között megvalósított aktivitásokkal lehetett. Olyan programokkal pályázott Miskolc,
mint egyebek mellett a Bartók Plusz Operafesztivál, a CineFest, a Borangolás, az Avasi
Kvaterka vagy éppen a 2020as Kocsonyafesztivál. Rózsa
Edit alapító úgy fogalmazott:
az együttműködés gyümölcse
a most átvett díj. – Sokan dolgoztunk a fesztiválért. Nem
csupán a miskolciak egyik legszeretettebb, közösségépítő rendezvénye tért vissza Miskolcra,
hanem a közös öröm érzése is.
Bízom abban, hogy ez is jó lehetőséget biztosít a városnak, a
vállalkozóknak, a polgároknak,
hogy a Kocsonyafesztivál úgy
nyithassa a 2021-es évet, hogy
rengeteg lehetőséget, új feltételeket, új érzéseket kínálhat mindenki számára. A felkészülést
erre már megkezdtük.
Cziczó Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal városmarketing
csoportjának vezetője azt mondta, minden évben tudatosan
dolgoznak azon, hogy milyen
marketingaktivitásokat,
rendezvényeket szervezzenek, amik

A Városmarketing Gyémánt Díjakat dr. Vargáné Barkóczi Boglárka, Sajtó, Kommunikációs és Városmarketing osztályvezető, Veres Pál polgármester és Cziczó Zsuzsanna Városmarketing csoportvezető vették át. Fotó: Végh Csaba

kedveltek a miskolciak körében,
de látogatók ezreit, tízezreit is
vonzzák. – De arra is mindig
figyelünk, hogy a következő évben mely rendezvényeket tudjuk
nevezni a Városmarketing Gyémánt Díjakra. Számtalan ilyen
elismerést köszönhetünk egyébként a városi programok mellett
a tagvállalatoknak is: így például az MVK-nak az adventi villamosért, de ott van a CineFest is.
Büszkén mondhatom, hogy tele
vagyunk tervekkel a jövőre nézve is.
Miskolc tehát folytatta a megkezdett munkát, és ennek köszönhetően az idén is a „marketing bajnokának” vallhatja

Nem élesben, „játszóházban” gyakorolnak

A minél felkészültebb, gyakorlottabb orvosok és szakdolgozók képzését segítik
a megyei központi kórház
szimulációs laborjai.
Az országban elsőként Miskolcon kezdte meg működését az úgynevezett Skill-labor
évekkel ezelőtt. Kedden már a
másodikat is átadták, miközben új eszközöket is vásárolt
az intézmény. A most átadott
Skill 2-laborban az orvostanhallgatók és szakorvosjelöltek
szimulációs eszközökön gyakorolhatnak, erre eddig Miskolcon nem volt lehetőségük.
A megyei központi kórházban több mint 450 millió
forintos beruházás valósult
meg. Az állami támogatásból, mintegy 320 millió fo-

rintért gépeket, műszereket
vásároltak. Ehhez tett hozzá
a kórház egy jelentős, több
mint 100 millió forintos önrészt, amit részben további
műszerekre, részben építészeti felújításokra fordítottak
– mondta el Révész János főigazgató.
Almássy Sándor sebész,
a Skill-labor vezető főorvosa megerősítette: a tavaly
októberben elindított oktatás „nem várt sikert hozott”:
mind a rezidensek, az orvostanhallgatók, mind az egyetem hallgatói elismerően
szóltak a képzésekről. – Orvosi játszóháznak nevezték el
a labort, ahonnan nem akarnak hazamenni, annyira élvezik. A vártnál is nagyobb
az érdeklődés.
K.I.
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magát. Sőt, Miskolcnak van még
egy privát versenye is Győrrel: az
elmúlt 5 évben kétszer is holtversenyben állt Miskolccal a gyémántgyűjtésben, idén azonban
vezetést szerzett: 39 gyémánttal
első az örökranglistán – mondta
el Piskóti István, a Magyar Marketing Szövetség elnökségi tagja,
a Magyar Városmarketing Díj
zsűrielnöke.
Ismertette, ettől az évtől tudatosan törekednek arra, hogy
a külhoni városok is bekapcsolódhassanak. A versengés során
a pályázóknak azt kell bizonyítaniuk, hogy a marketingszakma szabályai szerint tartanak
rendezvényeket, jelentetnek meg

kiadványokat. Komoly szakmai
vizsgálatnak vetik tehát alá a
programokat, marketingaktivitásokat. – A zsűri annak ad díjat, akire nyugodtan lehet bízni
marketingfeladatokat. Idén húsz
fölött volt a pályázó városok száma, több mint száz pályázat érkezett. Ez egy presztízsverseny is
a települések között.
A szakember kiemelte: a
szponzorok, támogatók számára ez egy komoly üzenet, hiszen
egy fesztivál esetében például
azt jelzi, hogy odafigyelnek rá a
szakmában, erre érdemes áldozni, azon megjelenni. Gyakorlati
marketingértéke is van tehát a
gyémántoknak.

Hétmilliárdból bővül
a Sanofi miskolci gyára
A Sanofi összesen több
mint 7 milliárd forintból,
1,2 milliárd forintos állami hozzájárulással bővíti
miskolci üzemét.

A magyar állam 4 millió euró közvetlen állami
támogatást biztosít annak
a gyógyszeripari beruházásnak a megvalósítására,
amellyel a Sanofi új, nagy
sebességű, előretöltött sterilfecskendőgyártó-sort állít
üzembe a miskolci Csanyikvölgyben lévő gyártóegységében – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter, valamint
Rónay Tamás, a Sanofi magyarországi vezérigazgatója.
A beruházás révén óránként
akár 90 ezer fecskendőt is elő
lehet majd állítani az életmentő készítményből.
„Az emberek egészségének megvédése mellett a kormánynak fenn kell tartania
az ország működőképességét, ezért is fontos az új beruházásokba kezdő, azokat
megvalósító vállalatok támogatása” – fogalmazott Szijjártó Péter.
A Csanyikvölgyben magas
szintű gyártási biztonsággal
és steril környezetben állítják
elő az egészségügyi használatra szánt termékeket, ami
kiemelkedő
szakértelmet

igényel, a folyamat pedig magas hozzáadott értékű, magas technológiai színvonalú termékeket eredményez.
Végsterilezett ampullák, injekciók és aszeptikusan előállított, előretöltött fecskendős injekciók gyártása zajlik
világszínvonalú technológia alkalmazásával. A gyártóegység közel 400 jól képzett szakembernek biztosít
munkát, amellyel Északkelet-Magyarország egyik nagy
foglalkoztatója.
„A Sanofi hosszútávon
kötelezte el magát Magyarország mellett. A csanyikvölgyi üzem folyamatos
fejlesztése és az itteni beruházások több mint harmincéves múltra tekintenek
vissza. Kiemelten fontosnak tekintjük az itt zajló injekció- és ampullagyártást.
Elsősorban kollégáink kimagasló szaktudásának és
elkötelezett
munkájának
köszönhető, hogy a Miskolc
melletti gyáregységünk stratégiai pozíciót tölt be a Sanofi cégcsoporton belül és
a hazai egészségügyben is.
Büszkék vagyunk arra, hogy
innovatív megoldásainkkal
nap mint nap a magyar emberek egészségi állapotának
javításáért dolgozhatunk” –
mondta Rónay Tamás, a Sanofi vezérigazgatója.

TÁMOGATÓI OKLEVELET KAPOTT A FUX
Támogatói oklevelet vehetett
át pénteken a FUX Zrt. vezetése Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől.
A miskolci cég karbonszállal erősített kompozit erősítéssel is gyárt vezetékeket a
hagyományos acél mellett. Ez
a megoldás az ügyvezető igazgató szerint forradalmasítja a
távvezetékek építését – és egyben nagy piaci lehetőséget jelent a vállalat számára.
Az elmúlt évtizedekben
annyi vezetéket gyártottak
már, ami megfelel a Föld-Hold
távolság egyharmadának. Ha
fel tudják gyorsítani a termelést, akkor már akár egy évtized múlva eljutnának a Holdig is. – A támogatással meg
tudjuk valósítani a tervezett
fejlesztéseket, amiket néhány
hónapon belül bemutatunk
majd. Nagyon vártuk már tehát a támogatói nyilatkozatot.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő arról az összefogásról beszélt, aminek köszönhetően Miskolc fejlődhet, a
magyar ipar egyik motorja lehet. – A világjárvány mindenkit új megoldások keresésére
ösztönzött, a magyar kormány
versenyképesség-növelő támo-

gatási programmal válaszolt a
kihívásra. Erről a gyorsaságról
már a nagy külföldi vállalatok
vezetői is elismerően szólnak.
A politikus örömének adott
hangot, hogy a FUX számára
is érkezett a támogatásból, így
a nehézségek ellenére nem kell
elbocsátani munkavállalókat,
sőt fejlesztésekbe foghatnak.
– Jó helyre megy a támogatás,
továbbra is biztosított a megélhetés a cég munkatársainak.
Mindnyájan összefogva, nagy
erőkkel azon dolgozunk, hogy
naggyá tegyük Miskolcot és
környékét.
Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter úgy fogal-

mazott, a világjárvány második hullámának elkerülése hiú
ábránd volt csupán, ma már
egyértelmű, hogy az életünk
része, alkalmazkodnunk kell
hozzá. És ez kijelöli a kormány
feladatát is: meg kell védeni az
emberek életét és egészségét,
de biztosítani kell továbbra is
Magyarország működőképességét. Ezért fogtak össze a vállalatokkal, amelyek bátran vállalják a beruházást. Több mint
900 magyar vállalat gondolkozott így, összesen 425 milliárd
forintnyi beruházás jön létre a
következő hónapokban. Ezzel
több mint 155 ezer munkahelyet tudnak megvédeni.

Szijjártó Péter szerint nagy szerep hárul az olyan vállalatokra,
mint amilyen a FUX is. Fotó: Juhász Ákos

A miniszter kiemelte, a térség fejlesztésében teljesen új
perspektívát nyit az, hogy
2022-re Miskolcot és Kassát
autópálya fogja összekötni.
Méltatta a Miskolci Egyetemet, hiszen – mint fogalmazott – az itteni mérnökképzés
az egész országnak fontos. – A
letelepülni szándékozó beruházók döntéseiknél a szakember-utánpótlásra kiemelten kíváncsiak. Számítunk a további
együttműködésre a felsőoktatási intézménnyel.
Végül kifejtette: az alapvetően exportra épülő magyar
gazdaság megújításában nagy
szerep hárul az olyan vállalatokra, mint amilyen a FUX is.
A mostani beruházással 200
munkahelyet védenek meg, és
felgyorsítják a nemzetközi piaci terjeszkedést. – Büszkeségre
ad okot, hogy az egész kontinensen egyedülálló minőségű
vezetékek gyártása Miskolcon
történik. A beruházással tovább bővül a termékpaletta, a
cég tovább tudja javítani piaci
részesedését. És jelentős mértékben növelik a termelékenységüket azok a modern, specializált berendezések, amiket a
kormány támogatásával vásárolnak meg.
Kujan István
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Aktuális

Miskolci Napló – A város lapja

FŐKERTÉSZ: A VÁROS ZÖLDÍTÉSE MISKOLC
ELEMI ÉRDEKE
Az új főkertész szerint a városi zöldfelületek gondozása
terén Miskolcon is szemléletváltásra van szükség.
Folytatás az 1. oldalról

Bár a főkertész feladata alaposan átalakult az elmúlt huszonöt évben. A város utolsó főkertésze Nagyné Novák Éva volt,
akivel Czifrusz Natália rövid
ideig, majd több éven keresztül
Heinemann Pállal is dolgozott
együtt. Véleménye szerint a tevékenységi kör most is komplex: a hatósági feladat ellátása,
a környezet- és klímavédelem
mellett munkája a városképre is
kihat, és a városfejlesztés területén sem megkerülhető. A főkertész szerint nagy munka előtt
áll a hivatal, hiszen ezeket a feladatokat egymással párhuzamosan kell folytatni, és ahhoz,
hogy a munkát jól végezzék el,
egyfajta szemléletváltásra is
szükség lesz.
Több és más zöldfelület
– Az nem kérdés, hogy növelni kell a zöldfelületek nagyságát, ez viszont nem mehet a
város élhetőségének terhére,
hiszen nekünk az életterünk
és élőhelyünk. Ezt a munkát
nehéz sérelmek nélkül elvégezni, amit mégis tenni lehet,
az az, hogy a jelenlegi inaktív felületeket aktívvá tesszük.
Gondolok itt például a közintézmények, lakóépületek, társasházak hatalmas betonfelületeire: ezek zöldtetőként
hathatósan lennének bekap-

csolhatók a környezeti körforgásba, a klimatikus viszonyokra pedig borzasztó nagy
hatással lenne – sorolta.
Ha már klíma: a főkertész
szerint Miskolcnak rövid, közép- és hosszú távon is lépéseket kell tennie a klímavédelemmel kapcsolatosan. Ezek
közül az egyik lehet a zöldmegállók létesítése – erre irányuló projekt a főváros mellett
már Debrecenben is zajlik –,
és hatékony lehet a gyepes területek egy részének újravetése
vadvirágmaggal kevert fűmaggal. Ezek a területek ugyanis – hangsúlyozta a főkertész
– nem csupán a környezetnek
hasznosak és szemet gyönyörködtetők, hanem fenntarthatóbbá tehetik a közterületek
gondozását is.
Ültess fát!
Talán még ezeknél is sürgetőbb feladat a városi faállomány folyamatos fiatalítása.
Czifrusz Natália ezért is tartja
jó dolognak Veres Pál polgármester kezdeményezését, hogy

Erre vágyott
Czifrusz Natália tízéves kora óta kertész
szeretett volna lenni. Dísznövénykertészként érettségizett az egykori Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző és
Szakközépiskolában, a főiskolát pedig Kecskeméten végezte, itt már a zöldfelület-gondozás volt a szakiránya, szakdolgozatát Miskolc
belvárosának parkfenntartásából írta. A háromgyerekes édesanya az elmúlt évtizedekben folyamatosan képezte magát. Lapunk-

TÖBB ADAT A
LEVEGŐMINŐSÉGRŐL
Még idén kikerül a város
különböző pontjaira az a
hatvan levegőminőség-mérő, amit a Miskolci Egyetemen fejlesztettek ki.
A készülékek a szállópor-koncentráció mérésére,
illetve a hőmérséklet, páratartalom, nyomás értékei
nek rögzítésére alkalmasak. Néhányat már üzembe
is helyeztek az egyetemen, a
többi a tervek szerint még
idén kikerül a város hatvan különböző pontjára. A
beérkező adatokat az önkormányzat is látja majd,
hiszen a programban a
campus és a város közösen vesz részt. Így a mérési eredmények hatására
levegőminőséggel kapcsolatos intézkedéseket kezdeményezhetnek.
– Az egyetemnek egy
olyan kutatási iránya is van,
hogy a miskolci szmogképződést, annak fejlődését ezzel fel tudjuk tárni – magyarázta Báthory
Csongor projektmenedzser,
a HungAIRy LIFE integrált

a Nagy-Miskolc program keretein belül öt év alatt tízezer fát
ültessenek.
– Miskolcot az egyik legzöldebb nagyvárosként tartják
számon, azonban ahhoz, hogy
ez így maradjon, tennünk is
kell. Annak idején a nagy lakótelepek építését követően
a város kerttervező csapata
megtervezte a közterületeket,
és elültette azt a sok-sok fát,
cserjét. A parkfenntartó csoport pedig gondozta azt. Aztán az évek során ilyen-olyan
okok miatt ezek a növények
elkezdtek kopni: hol a házban
élőknek lett útban egy fa, hol
annak lettek áldozatai, hogy
növekvő igények miatt egyre több parkoló épült. Azért,
hogy ezt a mennyiséget vis�szapótolhassuk, vezettük be
azt, hogy minden kivágott fa
helyett kettő újat kell ültetni. A
program azért nagyon jó, mert
egyrészről kapcsolódik a város
zöldinfrastruktúra-fejlesztésével kapcsolatos programjához,
másrészt pedig az önkormányzati képviselőkön keresztül a

projekt szakembere. – Milyen körülmények, milyen
hatások miatt alakul ki a
szmog télen.
Jelenleg három mérőállomás gyűjti az adatokat a
város levegőjéről, amelyek
a legszennyezettebb területekre fókuszálnak. A levegő
minőségét ezeknek az ös�szegzéséből állapítják meg.
Így arról, hogy a város különböző pontjain mi a helyzet, keveset lehet tudni.
Az egyik legnagyobb
problémát a nem megfelelő tüzelőanyag használata
okozza, így a program küldetése a szemléletformálás
is. A mérőeszközök adatait éppen ezért a tervek szerint jövő nyáron a lakosság is nyomon követheti. A
HungAIRy LIFE integrált
projekt 2026-ig tart, és országszerte 19 projektpartner vesz részt benne. A felhasználható forrás összesen
csaknem 16 millió euró,
aminek a hatvan százalékát
az Európai Unió, negyven
százalékát pedig az állam finanszírozza.
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Növelni kell a zöldfelületek nagyságát, ez viszont nem mehet a város élhetőségének terhére.
Fotó: Juhász Ákos

lakossági igényeket is becsatornázza – mondja.
Szemléletváltás kell
Ez utóbbi már csak azért is
fontos – hangsúlyozza a főkertész –, mert ahhoz, hogy igazi

nak elmondta, nagyon boldog, hogy tudását
szeretett városában, Miskolcon kamatoztathatja. „A férjem a döntés előtt biztatott. Azt
mondta: „ez a neked való kihívás!” Bár tudom, hogy nagy munka előtt állunk, de tudom azt is, hogy nagyon jó szakemberek
dolgoznak az önkormányzatnál. Az ő munkájukat kell majd összehangolni, rendszerbe
foglalni úgy, hogy mindez a város és az itt
élők javát szolgálja.

változást érjenek el a területen,
szemléletváltásra lesz szükség
a városlakóknál is. „Most is
rengeteg olyan családi házat és
társasházat látni, ahol a lakók,
magukénak érezvén a közterületet, rendben tartják azt, sőt
kis kerteket alakítanak ki, talán van remény arra, hogy ha
egyre több ilyen öntevékeny lakóközösség jön létre, azok a város által ültetett facsemetéket is
gondozzák majd, mert magukénak érzik azt.”
Persze, a közterületek fenntartásában az oroszlánszerep
továbbra is az önkormányzaté
kell hogy legyen, de közel sem
mindegy, hogy hogyan teszi
azt.

– A zöldfelületek gondozásában dominálnia kell a fenntarthatóságnak, emiatt egyre több
beruházás során telepítenek
évelő növényeket, ami egy helyes gondolat. Mindemellett látni kell azt is, hogy nagyon nagy
a lakossági igény arra is, hogy a
város közterei virágosabbak legyenek. Éppen ezért meg kell
vizsgálni azt is, van-e mód arra,
hogy a lámpaoszlopokra, kandeláberekre és a frekventált területek virágágyásaiba visszatérjenek az egynyári növények.
A városkép szépítése a lakók
számára és turisztikai szempontból is kiemelten fontos” –
tette hozzá.
Tajthy Ákos

Egy óvodai csoport megfigyelés alatt
Október 1-jétől a miskolci óvodákban is az a járványügyi el
lenőrzés lép életbe, mint országszerte minden tanintézményben: lázmérés a beléptetésnél. Már jelenleg is működik (tanévkezdettől) a szigorú fertőtlenítési rend. Egy óvodai csoportra
vonatkozóan kellett a napokban (otthoni) hatósági megfigyelést elrendelni.
Az aktuális tanév, mint ismeretes, rendben elindult szeptember elején, ez vonatkozik
a 32 óvodára is, ami a borsodi
megyeszékhelyen a városi önkormányzat fenntartásában
működik. Az illetékes állami szervek által kiadott intézkedési terv szerint kezdettől
fogva fokozott ellenőrzési előírásokat vezettek be: alapos
takarítás, fertőtlenítés az épü-

letekben, a bejáratnál kézfertőtlenítés, szülők belépésének
tilalma az intézmények területére. És ami a legfontosabb: az
óvodák csak olyan gyereket fogadhatnak, aki egészséges, tüneteket nem mutat. Más kérdés, hogy ez utóbbi kívánalom
nem könnyen betartható és
nem egyértelmű: hiszen az őszi
időszakban amúgy is sok a (koronavírus-járványtól teljesen

Fokozott ellenőrzési előírásokat vezettek be az óvodákban
is. Illusztráció: Juhász Ákos

független) felső légúti megbetegedéssel kapcsolatos vagy allergiás eredetű tünet, a köhögés,
tüsszögés, orrfolyás... Jelenleg
ebben a kérdésben a háziorvos
véleménye az irányadó. Az ő
dolga és felelőssége megítélni,
hogy az adott tünetek alapján
mi a további teendő, mehet-e a
gyermek közösségbe.
Egyértelmű: ha egy gyermeken az intézményben észlelnek
koronavírus-fertőzésre
utaló tüneteket, el kell különíteni,
és azonnal értesíteni a szülőt –
hogy az elmenjen érte és hazavigye (lehetőleg saját gépkocsival) –, valamint a háziorvosát.
A további intézkedések iránya
változott a tavaszi gyakorlathoz képest. Az „első hullám”
idején a kormányzat a fenntartóra, azaz jelen esetben a települési önkormányzatra bízta, bezáratja-e az óvodákat. A
„második hullám” beköszöntével máshogy szabályozza a
kérdést. Jelenleg, ha igazolt koronavírus-fertőzött van egy intézményben – gyerek, pedagógus vagy más dolgozó –, akkor
azt azonnal jelenteni kell az illetékes állami szerveknek. Koronavírus-érintettség esetén az
adott intézményben vagy a te-

lepülés intézményeiben csak az
Oktatási Hivatal rendelhet el
szünetet.
A jelenlegi miskolci állás szerint egy óvodában találtak igazoltan COVID-fertőzött gyereket (ő az elmúlt 8 napban
már nem tartózkodott bent az
intézményben), az ő esetét jelentették az állami szerveknek.
Végül az a döntés született,
hogy az adott óvodai csoport
(otthoni) hatósági megfigyelését rendelte el a járványügyi
hatóság (beleértve a gyerekeket, óvónőt, dajkát). Az intézmény többi része zavartalanul
működhet tovább a jelzett szigorú fertőtlenítési előírásokat
betartva. Egy másik óvodából pedig olyan jelzés érkezett,
hogy két odajáró gyermek szüleinél igazolták a vírus meglétét
(ez a két gyerek sem jár már be),
az ő esetükben a járványügyi
hatóság intézkedett.
A miskolci önkormányzat
mindent megtesz a fertőzésveszély mérséklése érdekében. A
városi fenntartású óvodákat ellátták felület- és kézfertőtlenítő
szerekkel, illetve még a járvány
első hulláma idején mosható
maszkokat is biztosítottak a pedagógusok számára.
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Hét gyermek mellett mindig topon kellett lennie
Az anyaságot mindig is természetesnek élte meg, nagycsaládos szülőként pedig mindig topon kell lennie, ám ez szerinte
kivitelezhetetlen. Csekéné Altrichter Judit miskolci édesanya,
akinek két fia és öt lánya van: a
legkisebb már tizenhét éves, az
első és az utolsó gyermek között tizennyolc év korkülönbség van. Sokan különlegesnek,
mások furcsának tartják a családot, ők viszont mindenben
támaszai egymásnak.
A legnagyobb gyermeke már
a harmincötödik évében van. –
Huszonegy évesen lettem anyuka. Szerettem kismama is lenni.
Már gyerekkoromtól nagyon
vágytam rá, hogy anya legyek,
mert tudtam, hogy boldog leszek. Természetes volt, hogy
egymás után jöttek a babák,
másfél-kétévente. Egészségesen
született mindegyikük. Úgy tartottam, hogy ha kapok gyermeket a teremtőtől, akkor azt elfogadom, egészen a hatodikig.
Akkor éreztem, hogy szép nagy
család vagyunk, nem szeretnék
több gyereket. A hetediket tehát
mi nem terveztük, a kicsik annál
inkább: mindig mondogatták,
hogy nekik is kell egy kistesó,
akit lehet babusgatni. Volt, hogy
az óvónő gratulált a hetedik
gyermekhez, holott én még nem
is tudtam róla, mert a legkisebb
lányaim elhitették, hogy bővül

a családunk. Úgyhogy már kis
iskolások voltak, mikor óriási
örömmel fogadhatták a babát.
Mindig is természetesnek éltem
meg az anyaságot. Nem életcélom volt, hogy az legyek. Pontosan úgy gondoltam erre is, mint
arra, hogy lélegzem, eszem, felnövök. Ez az élet velejárója.
Elszakíthatatlan kötelék
Harminckilenc évesen szült
utoljára. – Egészségesnek érzem
magam, nem híztam el és nem
is fogytam bele. Próbálok odafigyelni, mit eszem, meg persze
bizonyára adottság is, hogy nem
viselt meg a terhesség. A lelki nevelés érdekesebben alakult, hiszen egy nagycsaládos édesanyának mindig topon kell lennie,
amit csak megpróbál az ember,
de valójában kivitelezhetetlen.
Követtem el hibákat, amiket később, kamaszkorban a fejemhez
is vágtak. Ez is természetes, elkerülhetetlen. De túl vagyunk
ezeken, megbeszéltük, kinek mi
volt a sérelme, mit hogyan kellett
volna másképp tenni, vagy miért
volt jó, hogy mégis így alakult…
Sokszor megállapítható a pozitív
hozadéka egy balul elsülő eseménynek, döntésnek. Nálunk pedig nagyon fontos a kommunikáció, még ha úgy érezzük, kevés
is. Mikor már felnőttek a gyerekek, mindegyikükkel átbeszéltük
a múltat a gyerekkortól kezdve,
ez nagyon érdekesen alakult.

Altrichter Judit hosszú, figyelmes beszélgetésekből tudja, melyik gyermeke hogyan éli meg,
hogy egy ilyen nagy családnak
a tagja. – Én magam kisebb családban nőttem fel: középső gyerek voltam, két testvérem van,
ezt a számot mindig keveselltem. A gyerekeim viszont elárulták, egyáltalán nem könnyű
hétgyermekes családban élni,
mert társaik másaknak tartják
őket, különlegeseknek, furcsáknak. Persze ha éppen emiatt
egy-egy közösség kiveti magából őket, nekik akkor is vannak
barátaik, hiszen a testvérek ezt
a szerepet is betöltik. Mindig
számíthatnak egymásra. Az előforduló konfliktusoknál fontos
szempont, hogy közöttük elszakíthatatlan kötelék van. Így
hamarabb megoldották a problémáikat.
A magány
ismeretlen előttük
Találkoztak más nagycsaládosokkal, akik ugyanazt élték
át, mint ők, így elfogadottabbnak érezték különcségüket. A
magány ismeretlen volt előttük.
– Inkább olyan pillanatok voltak, amikor a vágy ébredt fel az
egyedüllétre. Nagyon ritka volt
ugyanis az, mikor az ember fáradtan magába tudott roskadni,
és mindenki más ment a dolgára. Ilyenkor élveztük a nyugalmat, a csendet. Sok lehető-

Csekéné Altrichter Judit tanítványai társaságában. Fotó:
Mocsári László
ség azonban nem volt erre, s ha
mégis, nem sokáig. De mivel
a nyüzsgést szoktuk meg, ritkán vágytunk ezekre – mondta Csekéné Altrichter Judit, aki
beszélt kikapcsolódási lehetőségeiről is. – Mikor már itthon
lehetett hagyni egyedül a legkisebbet is, ő még a hatodik volt,
akkor énekkarba kezdtem járni.
Ez a hobbim nekem igazi feltöltődést adott. Később örömmel
töltött el, mikor a fellépéseinket
hallgatta meg a családom, aminek minden tagjának igénye van
a művészeti tevékenységre: tanultak különböző hangszereken
játszani, táncolnak, énekelnek.

Azt pedig nagyon hiányolták,
hogy együtt nem jártunk el sokat kulturális eseményekre, például színházba, ahova az iskola
egyébként is elvitte őket.
Nagyszerű
felnőttekké váltak
Anyagilag egyáltalán nem volt
könnyű. – Pedagógus vagyok és
öt évvel idősebb férjem is az. Azt
gondolom, a jóisten segítségével azért mindent meg tudtunk
adni nekik, amire igényük volt.
Soha nem kellett azt mondanom, hogy nem mehetsz kirándulni, nem tudom kifizetni a
különórát. Észszerű keretek kö-

zött mindent megkaptak. Ha
pedig gondban voltunk, valamilyen segítséget mindig kaptunk
– mondta az anyuka, akinek a
férje partner volt mindenben. –
Óriási türelemmel állt a gyerekek mellett, nekem pedig mindenben segített. Mikor százfelé
szakadtam volna, akkor háztartási munkát végzett, szállította
egyik-másik gyerkőcöt különórákra, járt a szülőikre. Mindent
beosztottunk. Nagyon figyeltünk arra, hogy jelen legyünk a
szerepléseken, hogy ezzel is támogassuk az érintettet. Ennek a
logisztikája azért nem volt egyszerű.
Felnőve sokuk megjárta külföldet, ma mindannyian itthon
vannak, hatan Budapesten, a
legkisebb pedig még a szülőkkel egy házban, Miskolcon él.
Minden évben szerveznek a gyerekek valamilyen közös programot, ami több napon át tart.
– Tavaly hárman úsztuk át a
Balatont, a többiek kintről szurkoltak, idén pedig a Fertő-tó körül bicikliztünk. Jó látni, hogy
nagyszerű felnőttekké váltak.
Szoktam számolgatni, men�nyien is jövünk majd össze, ha
minden gyermekemnek lesz saját családja, főleg ha többen sok
utódot vállalnak majd. Egyesek
négyet terveznek, mások kettőt,
de van, aki ötöt is, a hétről nincs
szó. Én lelkesen várom a jövőt.
Répássy Olívia

PRÓBAFŰTÉSSEL, IGÉNY SZERINT
Szeptember 15-én a vonatkozó jogszabálynak megfelelően megkezdődött a fűtési
idény, ez azonban még nem
jelenti a fűtés elindítását. A
tudnivalókról, szükséges előkészületekről és a próbafűtés
rendszeréről Korózs Andrást,
a MIHŐ Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.

– A kellemes idő ellenére
szeptember 15-én megkezdődött a fűtési idény, azonban a
fűtés elindítását még nem tapasztaljuk. Mi egy fűtési szezon „menetrendje”? Mikortól
kell ténylegesen fűteni?
– Az idevonatkozó kormányrendelet szerint a fűtési időszak az év szeptember 15.
napja és a következő év május
15. napja közötti időszak. Ez a
dátum nem jelenti automatikusan a fűtés elindítását, de a
távhőszolgáltató társaságok
fűtési rendszerének ekkorra
már készen kell állnia. Az ehhez szükséges feladatokat a
tulajdonunkban lévő berendezéseken már elvégeztük.
A lakóközösségekkel úgy
állapodtunk meg, hogy a

meteorológiai előrejelzés
alapján, ha a napi átlagos
külső
középhőmérséklet
előreláthatólag 1 napon keresztül 10°C fok alatt, vagy
3 egymást követő napon
12°C fok alatt marad, megkezdjük a fűtést. Ez nem
jelenti azt, hogy csúcsteljesítménnyel
üzemelünk.
Igyekszünk mindig gazdaságos, költségtakarékos,
mégis komfortos fűtést biztosítani. Ehhez a hőközpontjainkban lévő automatika a
külső hőmérsékletnek megfelelően szabályozza, hogy
mekkora hőmennyiséget
kell betáplálni a rendszerbe
ahhoz, hogy a lakások melegek legyenek. Fűtésindítást
követően, amennyiben melegszik a külső hőmérséklet,
az automatika lezárja a fűtést. Ha azonban hűlni kezd
kint a levegő, az automatika
érzékeli ezt, és megkezdi a
felfűtést.
– A nyár nyilván egy nyugodtabb időszak a távhőszolgáltatónál.
– Ez nem egészen így van.
Idén nyáron például újrahite-

– Egy lakóközösség mit tud tenni azért, hogy zökkenőmentesen induljon a fűtése?
– Két fontos dolgot; az
egyiket most, a másikat
pedig – időjárás függvényében –, általában október közepéig. Az első, és
egyik legfontosabb, hogy
a fogyasztók a lakásokban
lévő radiátorok hőmérséklet-szabályozó szelepeit – a
termosztatikus szelepeket
–, ha még eddig nem tették
meg, állítsák maximális nyitási helyzetbe. Ezzel tudják
segíteni, hogy a rendszerben lévő levegő eltávozzon,
hogy ne legyen „levegős a
rendszer”. A fűtés indulását követően a radiátorszelepeket már a kívánt
hőmérsékletnek megfelelő
állásba kell fordítani. A másik nagyon fontos, a próbafűtés kérése. Szeptember
15-étől a fűtés indításáig

a lakóközösségek részére
hőközponti körönként egynapos próbafűtést tudunk
biztosítani. Ennek várható költsége lakásmérettől
függ, de nagyjából 300 Ft.
Mi minden évben javasoljuk
ezt, mert a lakóközösség
így időben észlelheti a lakóépületen belüli fűtési rendszer működési hiányosságait. A nyári időszakban
ugyanis a lakóépületek belső fűtési rendszerén szerelési, karbantartási munkák miatt leengedhetik a
fűtővizet. E munkák során,
de akár más miatt is, levegő kerülhet a rendszerbe,
ami miatt fűtéskor egész
egyszerűen nem melegszik
fel rendesen a radiátor és
csörgő hangot ad. Éppen
ezért még a fűtés indítá-

sa előtt javasoljuk a próbafűtést és ellenőriztetni
a rendszer állapotát a társasház fűtésszerelőjével.
Amennyiben a fűtésszerelő a belső fűtési rendszeren például levegősödést
tapasztal, azt megszünteti, elvégzi a légtelenítést.
Mindez annak ismeretében még fontosabb, hogy
egy hőközponthoz több
lakóépület is tartozik. Ha
az azonos hőközponthoz
tartozó társasházak közül
akár csak egy nem végzi
el megfelelően a légtelenítést, akkor a levegősödés a
többi lakóépületnél is megjelenik, és fűtési problémát
okoz. Ezért szoktuk kihangsúlyozni a próbafűtés és
vele együtt a légtelenítés
fontosságát.

lesíttettük a hőmennyiségmérőket, a hőtermelő kazánokon pedig elvégeztük,
illetve elvégeztettük a karbantartási munkálatokat.

Mivel a távhővezetékeink jó
része elmúlt már 45 éves,
ezért idén is több távhővezeték-szakaszt kicseréltünk
hibamegelőző jelleggel. El-

végeztük továbbá a hőközponti felújításokat és egyéb
karbantartási munkákat is.
A zavartalan fűtési idény
érdekében azonban a szol-
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Hirdetés

gáltató mellett a lakóközösségnek is készülnie kell.
– Amennyiben a fűtés indításakor vagy utána problémát
észlel a fogyasztó, hová forduljon?
– A lakóépületen belüli fűtési rendszer a lakóközösség
tulajdona, ezért az épületen
belüli fűtési berendezések
üzemeltetése, karbantartása vagy korszerűsítése a fogyasztó, illetve a lakóközösség feladata. Ennek ellenére
fűtésindításkor a fogyasztók
probléma esetén általában,
közvetlenül a MIHŐ Kft. műszaki ügyeletét hívják. Munkatársaink szívesen állnak
rendelkezésre szakmai tanácsadással, azonban a lakóközösség tulajdonában lévő,
épületen belüli fűtési rendszer
légtelenítését és karbantartását a közösség képviselője
által megbízott karbantartó
vagy szerződtetett szakcég
végzi. Ezek elérhetőségéről
a lakóközösség képviselőjénél tájékozódjanak és minden
esetben őt keressék, ha a fűtési rendszer problémája lakóépületen belül van.
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Elkészültek az új
kerékpárutak
Az új szakaszok a Szentpéteri kaput, Görömbölyt és a
Keleti kaput kötik be a miskolci kerékpárút-hálózatba.
Összesen 10 kilométernyi
szakaszon, részben kerékpáros nyom felfestésével, valamint forgalomtól elválasztott
új gyalog– és kerékpárút építésével valósult meg a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés – Kerékpárút létesítése
I. üteme" – tudatta szerkesztőségünkkel a miskolci polgármesteri hivatal. Az új szakaszokat a Bosch-Katalin utca;
a Mechatronikai Park bekötés; Görömbölyön: Bacsinszky utca – Bogáncs utca és Bacsinszky utca – Harsányi utca
útvonalakon alakították ki.
A kerékpáros-nyom kialakítása és az ezekhez kapcsolódó fejlesztések még
2018-ban kezdődtek, idén
márciusban folytatódott a
projekt a Katalin utcát és a

Mechatronikai Ipari Parkot
összekötő új kerékpárút építésével. Új kerékpárút épült a
Huba utcától a város határáig, ezzel mintegy hat kilométernyi új út készült a két keréken közlekedőknek.
A Szentpéteri kapuban az
új kerékpárút mentén és annak környezetében a kivágandó növények mintegy
háromszorosát ülteti el az
önkormányzat. Ez már a fakivágással egy időben megkezdődött. Várostűrő, többször
iskolázott, 2-2,5 méter magas
fajtákat ültettek a területen. A
fákon kívül pedig 110 bokor
teszi majd szebbé, zöldebbé a
Szentpéteri kapu városrészt.
A projekt százszázalékos támogatással, az Európai Unió és a Magyar Állam
hozzájárulásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg mintegy 485 millió
forintból.

Y-HÍD: JÓL VIZSGÁZTAK
A TERELŐÚTVONALAK
A reggeli és a délutáni csúcsban is csak rövidebb időkre
alakultak ki dugók, az autósok úgy tűnik, feltalálták
magukat.
Már hétfő reggel érződött az
előző nap délután lezárt Vörösmarty utcai vasúti felüljáró hiánya. Több útszakaszon alakultak
ki torlódások, hosszabb kocsisorok, sokak félelmével ellentétben
azonban sem akkor, sem a hét
többi napján nem omlott össze a
város közlekedése.
Munkatársaink a déli tehermentesítő érintett szakaszát
(Uitz Béla-Vörösmarty utca), a
Soltész-Nagy Kálmán utcát, a
József Attilát, a Baross Gábort
és a Bajcsy-Zsilinszky Endre
utcát több nap is bejárták, hogy
megnézzék, mely útvonalat választják a legtöbben a Szirmát
és Martinkertvárost a belvárossal összekötő vasúti híd lezárása után. A tapasztalatok szerint
a Tiszai pályaudvar felé most a
korábbinál is élénkebb a forgalom, amin nincs mit csodálkozni: a két érintett városrészből
valószínűleg sokan próbálták a
pályaudvar felé elérni a várost.
Alkalmazkodtak
Sokszor alakult ki hosszabb
kocsisor a Baross Gábor utcán
is, ami még mindig logikus, a
Tiszai, Kandó Kálmán tér után
erre vezet az út a belváros felé. A
Barosstól a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) két kerülőutat javasolt: úgy tűnik a

Több útszakaszon alakultak ki torlódások, hosszabb kocsisorok. Fotó: Mocsári László
Bajcsyt sokkal többen részesítik
előnyben, mint a József Attilát,
éppen azért azon az útvonalon
fél nyolc és háromnegyed nyolc
körül az első napokban nagyobb
dugók is előfordultak. A rendőrség vélhetően sejtette, hogy ez
lesz a „kedvenc” útvonal. A Bajcsy és Soltész-Nagy Kálmán utcák kereszteződésében – és több
más forgalmas kereszteződésben – egész héten már a reggeli óráktól jelen voltak, és irányították a forgalmat. Talán ennek
is köszönhető, hogy ha lassan is,
de haladt a kocsisor.
A tapasztalatok szerint
egyébként azok közül, akik
megtehették, valószínűleg sokan döntöttek úgy, hogy koráb
ban, vagy éppen később indulnak útnak. Erről árulkodott
legalábbis az, hogy a déli tehermentesítő Vörösmarty utcai
szakaszán – a szokásokkal ellentétben – fél nyolc előtt nem,
csak háromnegyed nyolc után

A közösségi közlekedés jövőjéről vitáztak
Az online vitaesten elhangzott: a közösségi közlekedést fejleszteni kell, mert a
nagyvárosokban az jelentheti a jövőt.
„Nem az a gazdag város, ahol
mindenki autóval jár, hanem az,
ahol senki nem szorul rá arra,
hogy autóval járjon” – Enrique
Peñalosa, Bogotá egykori polgármesterének klasszikussá vált
mondatával kezdte előadását
szerdán a Budapesti Fejlesztési
Központ vezérigazgatója. Vitézy
Dávid volt ugyanis a vendége a
Mozgásban a város című vitaestsorozat harmadik alkalmának, melyet – csakúgy, mint már
a másodikat is – online rendezett meg a programszervező
Kerékpáros Miskolc Egyesület.
Az online térbe költözött
beszélgetésen Varga Andrea,
Miskolc alpolgármestere mellett Demeter Péter, a Miskolc
Városi Közlekedési (MVK)
Zrt. vezérigazgatója és Fejér
Balázs, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület
(VEKE) Miskolci Tagszervezetének vezetője volt Vitézy
Dávid beszélgetőpartnere.
Előadásának elején a közlekedési szakember a Budapesti Közlekedési Központhoz
(BKK) hasonló, a közlekedés

alakult ki nagyobb torlódás.
Ebben az időszakban egyébként a Soltész-Nagy Kálmán
utcán is nagy volt a kocsisor a
Bajcsy-Zsilinszky irányába.
A Martinkertvárosban és
Szirmán élők közül egyelőre
kevesen döntöttek úgy, hogy
a Bogáncs utcán át Hejőcsaba
felé kerülnek – munkatársak
beszámolója alapján legalábbis erre nem volt nagyobb a forgalom, mint átlagos hétköznapon, amikor iskola is van.
Ha kell, beavatkoznak
A fentieket tapasztalták a
NIF szakemberei is – mondta
el szerkesztőségünk megkeresésére a cég szóvivője. Kiss
Boglárka úgy fogalmazott: korábban minden lehetséges fórumon igyekeztek felhívni a
közlekedők figyelmét erre a jelentős változásra.
– A következő hetekben
is figyelni fogjuk a fogalmat,

Folytatás az 1. oldalról

Vitézy Dávid szerint a jövőt a közösségi közlekedés jelenti. Fotó: Juhász Ákos
ros vagy Miskolc, egyszerűen
nincsen annyi hely, hogy mindenki minden egyes helyváltoztatását autóval tehesse meg.
Nem férünk el a közterületen
úgy, ez pedig mindenképpen a
közösségi közlekedés fejlesztését, előnyben részesítését teszi
szükségessé – sorolta.
Demeter Péter, az MVK vezérigazgatója kiemelte, tény,
hogy a reggeli és a délutáni
csúcsforgalomban Miskolcon
is kialakulnak dugók, a közösségi közlekedés viszont ma
már itt is megfelelő alternatívát teremt a városlakóknak.
– A villamosprojektnek köszönhetően korszerű pályán
korszerű szerelvények közlekednek, az autóbuszflotta fele is
korszerű gázüzemű autóbusz,

és minden járművünkön Wifi
áll az utasok rendelkezésére. A
vonalhálózat és a menetrend
teljes megújításán pedig jelenleg is dolgozunk, annak első
üteme szeptemberben lett bevezetve – tette hozzá.
Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere végül hozzátette: a közösségi közlekedés
megújításának tekintetében is
szemléletváltásra van szükség.
„Ez a munka csak akkor tud
sikeres lenni, ha a lehető legszélesebb társadalmi megegyezésen alapul, valamint nagyon
fontos az, hogy a rendszerben
tudjunk gondolkodni. Ezt a két
dolgot nem szabad szem elől
tévesztenie a mindenkori döntéshozóknak – zárta.
T.Á.

megnézzük azt, hogy hogyan
alakul a továbbiakban ennek
a városrésznek a terhelése, és
hogyha szükséges, akkor a tapasztalatoknak megfelelően be
fogunk avatkozni – tette hozzá.
A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. kisebb-nagyobb késésekről számolt be a 3-as, 3A-s
útvonalán, de napközben már
tudják tartani a menetrendet. A
reggeli csúcsforgalmi időszakban – tették hozzá – biztonsági okokból a rendőrség lezárta a
Tiszai pályaudvar főépületét és
a villamos pályaudvart összekötő gyalogátkelőhelyet.
– Változtattunk a menetrenden, hosszabb menetidővel,
kerülőúton közlekednek az autóbuszaink, de a menetrend jól
működik. Azt is látjuk, hogy
nagyon sok utasunk már a Tiszai pályaudvaron átszáll villamosra – mondta Juhász János
villamosforgalmi igazgató.
Tajthy Ákos

A HUSZADIK
MOBILITÁSI HÉT
A kerékpárosoknak idén
sem akadt legyőzője az
eljutási versenyen, a villamos viszont visszavette
második helyét.

egészét koordináló cégek létrehozásának előnyeiről beszélt. Mint mondta, a BKK
elmúlt tíz éve abszolút sikertörténet, hiszen munkájának
köszönhetően az egész budapesti tömegközlekedésnek
nőtt a színvonala.
– Bár a koronavírus-világjárvány hatására most átmenetileg mindenhol esnek az utas
számok, azt fontos leszögezni,
hogy a jövőt mindenképpen a
közösségi közlekedés jelenti. A
világ nagyobb városaiban mindenhol a dugókkal, az emiatti
menetidő-növekedéssel, a lokális környezetszennyezéssel
és a klímaváltozás hatásaival
küzdenek. Az az igazság, hogy
az olyan nagy történelmi városokban, mint például a fővá-
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A versenyt követően Veres Pál, Miskolc polgármestere, Demeter Péter, az
MVK Zrt. vezérigazgatója, Kunhalmi Zoltán, a Kerékpáros Miskolc Egyesület elnöke és Nagy Dezső, a
polgármesteri hivatal környezetvédelmi
referense
nyitotta meg az idei programsorozatot.
– Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a város idén is
csatlakozzon a sorozathoz –
jelentette ki Veres Pál, mert
Miskolc érdeke az, hogy fenntartható közlekedési rendszer
alakuljon ki a városban.
„A felelősségünk tehát az
– és az MVK ezen dolgozik
–, hogy próbáljunk kialakítani egy olyan tömegközlekedést, ami fenntartható,
biztonságos és garantálja
azt, hogy ütemesen és időben érkeznek a járművek a
megállókba; próbáljunk ki-

alakítani egy olyan biztonságos kerékpáros közlekedési rendszert, ami arra sarkall
minél többeket, hogy a kerékpárt válasszák, valamint
a gyalogos közlekedés feltételeit is biztosítsuk. A város
ezen változások végrehajtásában elkötelezett” – tette
hozzá.
Kunhalmi Zoltán üdvözölte a városvezető szavait.
– A jelenlegi autós forgalom, a reggelente tapasztalható autófolyam nem új
keletű probléma. Lassan levegőt nem lehet venni, egy
lépésnyi hely nem marad
az autóktól a városban. Az
Európai Mobilitási Hétnek
éppen az a célja, hogy felhívja erre a figyelmet, és
bár huszadik alkalommal
rendezik meg Miskolcon a
programot, úgy tűnik, hogy
ez önmagában kevés ahhoz, hogy bekövetkezzen
a szemléletváltás. Éppen
ezért fontos, hogy a város
tényleg elkötelezettnek látszik abban, hogy a szükséges változásokat végre meglépje – mondta.
T. Á.
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A rendhagyó év rendhagyó CineFestet hozott
Bár a hagyományos formában idén nem tartották meg a
fesztivált a világjárvány miatt, de a szeptember így is kínált
filmes programokat a miskolciaknak. A múlt hét pénteken
indult CineFest Specialon egy hét alatt több mint ötven alkotást vetítettek le a Művészetek Házában.
Köztük volt a Moholy-Nagy
125 című alkotás is. A riportfilmben olyan művészek,
művészettörténészek, közéleti
személyiségek szerepelnek, akik
alkotói, kutatói tevékenységük
okán hiteles üzenetet közvetítenek a 125 évvel ezelőtt született
Moholy-Nagy Lászlóról. Mások
mellett Maurer Dóra, Orosz
István, Kudász Gábor Arion,
Botár Olivér és Gerendai Károly méltatja a nagy szellemi és
technikai újítót, világhírű magyar művészt, a kísérleti filmek
hazai úttörőjét. A CineFest Special nyitónapján erről a rendkívül sokoldalú, kiváló művészről
emlékeztek meg a filmvetítésekkel. (Aki lemaradt volna a
miskolci bemutatóról, az a Youtube-on megtekintheti a szűk
húszperces filmet.)
A Moholy-Nagyról elnevezett fővárosi egyetem egyéb-

ként többfajta audiovizuális
tartalommal is készült a jeles
évre – mondta el Kollarik Ta
más, az egyetem igazgatója,
producer. – Szeretnénk, hogy
ezek a tartalmak bekerüljenek
akár a közoktatásba is. Cél tehát
a világhírű magyar művész életének, életművének, tevékenységének a megismertetése. Egy
egységes szerkezetű, izgalmas

Moholy-Nagy László művészeti öröksége még ma is érvényes

Jegyzet

A Togliatti
beszállítói voltunk
Hónapok óta rendezgetek
a garázsomban. Selejtezek,
szelektálok. Nicsak, évtize
dek óta raktározok egy totál
új Trabant dinamót és három
kilincset. Hátha egyszer még
jó lesz valaminek, valakinek.
Majd hirtelen felindulásból
döntök a sorsukról. A szívem
szakad meg, amikor elnyeli a
kuka. Most mesélhetnék, de
minek, hogy, hajdanán mi
csoda kalandos úton jutot
tam ezekhez a kincsekhez.
Már halásznám is vissza a
szemétből, amikor elém terem
a semmiből öt originál, piros
műanyag mentőláda. Meg
annyi újabb ereklye. Ne tes
sék mosolyogni, ezek városunk
ipartörténelmi emlékei.
Pontosan 1970 őszén ma
gányosan kószálok a Buda
pesti Nemzetközi Vásárban,
a Vajdahunyad várban. S,
ahogy mondják, vak tyúk is
talál szemet, éppen egy Zsigu
li prototípusa mellett bámész
kodom, amikor meglátom a
baráti Szovjetunió autóipari
miniszterét. Gyűjtöm a név
jegykártyákat, így máig is tu
dom, Ratnyikov elvtárshoz
van szerencsém. Egykönnyen
becserkészem, hogy a Déli Hír
lap másnapi számában meg
írhassam, már csak egy évet
kell várnunk a Togliattiban
gyártott Zsigulikra. Elárulja, a
KGST relációban éppen mi le
szünk a legnagyobb beszállító
juk. A Bakonyban gyártják az
ablaktörlő motorokat, a Video
tonban a rádiókat és még több
más egyéb alkatrész készül ná
lunk a majdani Ladákhoz. A
kor exkluzív interjúját tálcán
kapom.

anyag állt össze, ami nemcsak a
mozi- és televíziónézők számára lehet hasznos, hanem a diákok, hallgatók számára is.
Moholy-Nagy László művészeti öröksége még ma is érvényes. 1922-ben például már
tökéletesen látta a művészet
mai helyzetét – jelentette ki
Fülöp József, a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem rektora.
– Akkor gyakorlatilag megfogalmazta azt, hogy a művészeteknek nyitnia kell a technológia felé. Mintha víziószerűen
látta volna azt, hogy a 21. században már mindent a techno-

Az igazi meglepetés viszont
helyben vár. Bejelentkezik Kál
mán úr a miskolci műanyag
gyár gazdasági igazgatója, hogy
a Zsigulik összes mentőládáját
Miskolcon készítik majd. Dagad
a keblünk a büszkeségtől. Éven
te háromszor-négyszer tudósítok
erről. Személyesen megnézem,
hogyan rakják össze a csupa
piros ládikókat. A százezredik
kiszállításakor is ott vagyok az
ünnepségen. Nagy a brancs.
Mindannyian egy ládányi szu
venírrel búcsúzunk. Talán akkor,
ötödszörre is egy mentőládát,
mellé műanyag keretes tükröt és
egy plasztik puffot adnak. Aján
dék lónak ne nézd a fogát. Nem
is lesem, mindez gyorsan elvész
a garázsom rejtett bugyraiban.
Hogy aztán egyszer csak egy iga
zi háromdimenziós időutazáson
is átsegítsenek.
A rendszerváltás idején egy
hétre kiállítanak egy szuper
Zaporozsecet a Diósgyőri Gép
gyár előtt az ikonikus gomba
büfé mellett. Mindannyian ott
tolongunk, zsibongunk a ko
csi körül. Rebesgetik, folynak
a tárgyalások, s ezt a típust itt
gyártják majd. Ott találkozom
ismét Kálmán úrral. Szakér
tő szemekkel gusztálja a Hrus
csov utolsó bosszújaként becé
zett négykerekűt. Nekem súgja,
ha nyélbe ütik a boltot, ezekhez
is ők szállítják a mentődobozt.
Talán még a sebkötöző csoma
got és a rozsdamentes ollót is.
Ezért is hezitálok most, mi
legyen ezekkel a sokszínű dobo
zokkal. Ész nélkül, a szívem sze
rint döntök. Elfér még az a pár
ládikó a lomosban. Hiszen sose
lehet tudni...
Szántó István

Bíró Tibor, Fülöp József és Kollarik Tamás. Fotó: Végh Csaba

lógia diktál. És a művészetnek
ezzel igenis foglalkoznia kell.
Mert csak így lehet egy olyan
ellensúlyt képezni – amit mi
egyébként már megéltünk –,
ami megtart minket a humánus, emberi közegben. Ahol jól
érezhetjük magunkat.
A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is sporttematikájú filmekkel várták szabadtéri vetítésre a miskolciakat, a
Művészetek Házánál pedig ismét megnyílt a GasztroPlacc.

A rövid idő alatt népszerűvé
vált esemény most csatlakozott finomságaival a CineFest Special programjaihoz.
A magyar filmklasszikusokból többet digitálisan felújítva mutattak be, de az elmúlt
fesztiválok rövidfilmjeiből és
díjnyertes alkotásaiból is szemezgethettek a látogatók. Továbbá idén is volt kertmozi.
Lévai Balázs ezúttal Fábián
Juliról készített filmjével érkezett a Népkertbe.

A CineFest jelentőségét Kolla
rik Tamás foglalta össze talán a
legjobban. – Öröm nézni, hogy
a város közössége milyen erősen támogatja a CineFestet, ami
a legjelentősebb nemzetközi filmszemle Magyarországon. Bíró
Tibornak ebben óriási szerepe
van, fantasztikus munkát végez.
„Hatóköre” most már európai
léptékű, hiszen olyan sztárok, filmek jelennek meg Miskolcon,
ami nélküle nem sikerülne.
Kujan István

KÖNYÖRTELEN, MEGHITT, MEGRÁZÓ
Megrázó magyar dokumentumfilmet mutattak be a
CineFest Special programjában. A Hűség című alkotás a szeretetről, kitartásról
és a türelemről szól, mindezt egy komoly betegségen,
az Alzheimer-kóron keresztül érzékeltetve.
Anna és Antal történetét
vitte filmvászonra Szekeres
Csaba. A Hűség több szempontból is egyedülálló alkotás lett. A dokumentumfilm
egy nehéz témát feszeget. Sokak szerint az Alzheimer-kórt
ilyen közelségből még nem
láthatták azok, akik nem érintettek. A Hűség egyszerre tapintatos és meghitt, de egyben kíméletlenül könyörtelen
is. Anna az idő múlásával
egyre súlyosbodó demenciával küzd, és ott van mellette a
végsőkig kitartóan férje, Antal. Kettőjük története, a betegség, a filmet olyanná teszi,
ami a nézők lelkébe mar. A
filmet rendező Szekeres Csaba elmondta, először nem a
betegség, hanem a feleségét
ápoló férj történetének feldolgozása merült fel.
– Az első elképzelés az volt,
hogy vajon gondoskodhat-e
egy férfi odaadóan a feleségéről. Ez volt a hívógondolat, és

Anna és Antal történetét Szekeres Csaba vitte filmvászonra

végül egy folyamatkövetésnek
köszönhetően tudtunk válaszolni ezzel a filmmel erre a
kérdésre – mondta a rendező,
hozzátéve, hogy kevés ilyet találtak. Végül két párral kezdtek párhuzamosan forgatni. A
másik párról készült alkotás
talán a jövőben láthatóvá is
válik. Anna és Antal története viszont olyan könyörtelen,
meghitt és megrázó, hogy ez
került először a filmvászonra.
Anna idősotthonban él, állapota miatt már ellátásra
szorul, de férje, Antal végig

A Hűség több szempontból is egyedülálló alkotás lett

vele marad. A filmben, látva
Antal viselkedését, hamar elérkezik az a pillanat, ami után
a néző is megkérdezi magától:
vajon ő mit tenne meg azért
az emberért, akit szeret. Antal válasza a végtelen türelem és a hűség. Gáspár Judit
producer elárulta, hogy azóta
is tartja a kapcsolatot Antallal, aki újra kinyílt. A szociális otthon hatása, a harc, amit
kedveséért vívott, véget ért.
– Anna néni halála után én
azt gondolom, hogy visszanyerte a régi énjét. Egy kicsit
azt érzem, hogy kiszabadult
szó szerint és átvitt értelemben is az idősotthonból, mert
valóban elhagyta az intézményt. Először csak kirándulgatott, elment az Ausztriában élő lányához, ott töltött
több időt – tette hozzá a producer.
A dokumentumfilm célja
az is, hogy a konkrét történet,
a szerelem, a törődés és a végtelen odaadás mellett felhívja
a figyelmet a sokakat érintő

betegségre. Kázár Ágnes háziorvos elmondta, hogy a film
is megmutatja, hogy Magyarországon mi a tendencia. A
férj a gondozó, de a szakember szerint ez nem a legjobb
megoldás, mert magának a
gondozónak is lehetnek betegségei és nehézségei az életkorából adódóan. Kázár Ágnes felhívta a figyelmet, hogy
a család fiatalabb generációja nagyobb felelősséget kell
hogy vállaljon.
– Ehhez viszont egy nagyon
fontos dologra szükség van. A
családot alkalmassá kell tennünk arra, hogy gondozó legyen. Aminek az alapfeltétele
az, hogy az orvos vagy a családsegítő felmérje azt, hogy
milyen kompetenciákkal bír a
család. Képes lesz-e gondozni
– emelte ki Kázár Ágnes, hozzátéve, hogy nem mindenki
képes egy Alzheimer-kórral
élő ember gondozására. A
Hűség című film a téma ilyen
oldalát is megmutatja.
M. Kiss Judit
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Miskolci Napló – A város lapja

JÓNAK LENNI MÁR NEM ELEGENDŐ

Nem szólistának készült, mondhatni fokozatosan ragadta magával a szakma. Kezdetben nemzetközi versenyek díjai, majd
egy meghívás a Salzburgi Ünnepi Játékokra, aztán egy nem
mindennapi beugrás a legendás Maurice André helyett a bécsi
Musikvereinba – mind a zene irányába sodró élmények voltak
számára. Mi pedig örülünk, hogy kicsiny hazánknak van egy
Boldoczki Gábora, akit nagy-nagy szeretettel várunk majd
Miskolcra a Szimfonikus Zenekar Tűzvarázs koncertjének és
egyben bérletes szezonjának nyitókoncertjén.
– Sokszor mesélt már a kezdetekről. Arról, hogy szeretett
gyakorolni, de nem fűzött túl
sok ambíciót a muzsikáláshoz
gyermekként. Hol volt a válaszvonal? Mikor dőlt el, hogy ez
már nem csupán hobbi, hanem
hivatás?
– Édesapámmal kezdtem
trombitálni kilencévesen. Ő
volt ez első tanárom, ő adta először a kezembe ezt a csodálatos
hangszert, és én nagyon szerettem vele gyakorolni, mindig
szívesen csináltam. Ettől függetlenül még akkor, gyermekkoromban nem éreztem, hogy
nekem mindenféleképpen zenésznek vagy akár szólistának
kell lennem, hanem csak szorgalmasan tettem a teendőimet.
Aztán egy meghatározó pont
volt az életemben, amikor 14
évesen megnyertem az országos trombitaversenyt Zalaegerszegen. Ez adott egy lökést a
zenei pálya irányába. Viszont
az igazi döntés később jött el: a
nemzetközi trombitaversenyen,
Genfben 3. helyezést értem el,
és pont a 20. születésnapomon
kaptam a kezembe ezt a díjat.
Tulajdonképpen az volt a nap,
amikor végleg eldöntöttem,
hogy trombitás szeretnék lenni.

– Azóta már számtalan koncert, helyszín, együttes hagyott
már nyomot a szakmai életében. Mik voltak a legkiemelkedőbbek?
– Minden koncert egyformán nagyon fontos számomra, bárhol lépek is fel, az épp
aktuális akkor a legfontosabb.
Mindegyik egy élmény, mind
különleges és más. Szerencsések vagyunk, hogy csodálatos zeneművek szépségeit
mutathatjuk meg a közönségnek. Egyik nagyon emlékezetes hangversenyem 2004-ben
a Salzburgi Ünnepi Játékokon
volt, ugyanis a fesztivál történetében az első (és ha jól tudom azóta is egyetlen) trombitás szólista lehettem. Illetve
ugyanebben az évben a bécsi Musikvereinban Maurice
André helyett kellett beugranom. Két héttel a koncert előtt
tudtam meg, hogy a mester
beteg, és Maurice Andrét nem
lehet csak úgy egyszerűen helyettesíteni. Hatalmas volt a tét.
Óriási bukás, vagy óriási siker.
Szerencsére az utóbbi történt.
Nagy örömmel emlékszem
vissza arra a csodálatos estére.
A pulzusom ezer körül lehetett.

– Kortárs zeneművek keresett előadója. Több alkotás is
született kifejezetten önnek címezve. Többek között Krzysztof
Pendereckitől, akinek a születésnapi ünnepségén is fellépett!
Hogyan zajlik ilyenkor a közös
munka szerző és előadóművész
között? Hogyan segítik és értik
meg egymást?
– Fontosnak tartom és felelősségemnek érzem, hogy folyamatosan kapcsolatban legyek velük és motiváljam a
kortárs zeneszerzőket, hogy
minél több darabot komponáljanak a hangszerem számára. Nagy megtiszteltetés, hogy
Krzysztof Penderecki – szerintem korunk egyik legkiemelkedőbb zeneszerzője – is
megajándékozott trombitaversenyével. Minden zeneszerzővel nagyon izgalmas és egyben
picit más a közös munka. Az
előadóművész inspirálhat, impulzusokat adhat a zeneszerzőnek és viszont. Ez a trombitaverseny például úgy indult el,
hogy felkértek J. Haydn trombitaversenyének eljátszására,
amihez Penderecki írt kadenciákat. Én el szerettem volna
neki játszani a koncert előtt és
ennek okán találkoztunk először. Itt született a trombitaverseny ötlete. Meglátogattam
őt Lengyelországban, elvittem
magammal mindenféle hangolású trombitát és különböző sordinot. Nagyon megtetszett neki a szárnykürt hangja,
de azt hiszem, ő elsősorban az
én saját hangomat szerette volna megismerni. A 85. születés-

Boldoczki Gábor a Miskolci Szimfonikus Zenekar Tűzvarázs bérletének első koncertjén muzsikál
majd. Fotó: Marco Borggreve

napját egy egyhetes zenei fesztivállal ünnepelte Varsóban.
Felejthetetlen élmény volt!
– Miskolcon a Szimfonikus
Zenekar Tűzvarázs bérletének
első koncertjén muzsikál majd.
Mozart Esz-dúr kürtversenyét,
valamint az említett Penderecki Concertinoját. Meséljen a
közönségünknek ezekről az alkotásokról!

Újranyit a MÜHA kávézója

A Művészklub nyomdokain
– A Déryné utcában volt egy
legendás Művészklub, ami már
régen bezárt. Ez a kávézó szinte

– Szerintem Penderecki trombitaversenye egy nagyon különleges mű, jelenleg az utolsó
versenyműve, és a 86 éves zeneszerző munkásságának az es�szenciája. Az egybekomponált
versenymű nagyon intenzív, magával ragadó és jól érthető. Gyönyörű a lassú tétele, és rendkívül
virtuóz az utolsó tétele. A zene
hangulata, a karakterek és a dra-

A márciusban elmaradt
Ciróka Babakoncerteket
szeptember 20-án, vasárnap 10:30-tól és 16:00
órától pótolja a Miskolci
Szimfonikus Zenekar.

A MÜHA kávézója szeptember 20-án nyit újra
adja magát, hogy ennek a kultikus
helynek a nyomdokaiba lépjen.
Mi magunk egészen véletlenül találkoztunk össze vele az év elején,
és azonnal megláttuk benne a lehetőséget. Eredetileg már márciusban nyitottunk volna, csak
közbejött a koronavírus-járvány.
Most viszont napokon belül mindenképpen nyitunk – teszi hozzá. Azon túl, hogy a Művészetek
Háza rendezvényeinek egyfajta
kiegészítőjeként működik majd,
a kávézóban saját sorozatokat is
indítanak. Ezek egyike a Székfoglaló, ami már szeptember 23-án
elindul: Lajos András, a Miskolci Nemzeti Színház Művésze tart
majd egy székfoglalót. Az előadás

megtekintése ingyenes, a fellépő
művész pedig egy réztáblát kap
az egyik székre, és kedvezményt a
fogyasztásból egészen az új székfoglalójáig.
Több, mint kávézó
Borbély Roland borász közreműködésével egy gasztronómiai sorozat is indul Hetedhét Magyarország címmel. A programra
minden alkalommal az ismert
szakember hív majd egy borászt
a Kárpát-medencéből, aki bemutatkozik, és elhoz egy kontingenst. Amíg ez tart, addig Borbély Roland borai mellett még
a vendégborász borait is lehet
majd fogyasztani a kávézóban.

maturgia folyamatosan váltakozik. Szólisztikusak a zenekari
szólamok is, folyamatos a dialógus a zenekar és a szólista között.
Mozartot pedig nem kell bemutatni. Fantasztikus zeneszerző. A
negyedik kürtversenyét fogom
szárnykürtön játszani, csodálatos
zene és izgalmas kihívás. A teljes
interjú a minap.hu-n olvasható.
Handa Eszter

Óvintézkedések
a Ciróka Babakoncerten

A vendéglátóhely a kiváló kávék és italok mellett saját rendezvényekkel is várja
majd a betérőket.
aMŰVÉSZ Klubkávézó – ezzel
a névvel nyit újra a Művészetek
Háza kávézója szeptember 20-án.
Balázs Bogdán, a régi-új vendéglátóhely tulajdonosa azt mondja,
aMŰVÉSZ olyan hely lesz, „ahol finom kávékülönlegességek és remek italok mellet találkozhatunk
barátainkkal, ismerőseinkkel, ismeretlenekkel és – a legszebb kávéházi hagyományok szerint – remek beszélgetések, eszmecserék
keretében válthatjuk meg a világot, mely – lássuk be – jócskán rászorul közreműködésünkre.”
Az egység négy évig volt zárva, mint megtudjuk, többnyire azért, mert korábban a ház
nyitvatartásához kellett alkalmazkodnia a kávézónak is. Balázs Bogdán elmondása szerint a
megállapodás alapján – ha nem
is a nyitásra – de a közeljövőben
erre is megoldás születik. aMŰVÉSZ több lesz, mint egy egyszerű kávézó, az üzemeltetők igazi
közösségi helyet terveznek változatos kulturális programokkal.
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Művészetek Háza Miskolc
első emeleti galériája
3530, Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 5.
Telefonszám: +36 30 958 6874
E-mail: info@amuvesz.hu
Nyitvatartás:
Hétfő–Péntek: 14.00 - 22.00

Nemcsak a borász mutatkozik
majd be, hanem a születési helyének az irodalma is.
Ezen kívül „És dobáló” címmel
közéleti beszélgetéseket, Egértoló címmel pedig számítógéppel
alkotó művészek estjét kísérhetik
figyelemmel a betérők, de olyan
sorozatot is szeretnének indítani,
ami némafilmeket mutatna be
élő zongorakísérettel, sőt élőzenés táncos programot is terveznek. „Túl ezen nagyon szeretnénk
beintegrálni a helyre az építészeket is, felelevenítve ezzel az Építész Klubot, de tervezünk könyvbemutatókat és tervezzük fiatal,
amatőr formációk bemutatását
is" – hangsúlyozta Balázs István.

A közönség és munkatársak biztonsága elsődleges a
Miskolci Szimfonikus Zenekar számára, ezért a Ciróka
Babakoncertekre vonatkozóan az alábbi óvintézkedéseket vezeti be, amelyekhez
kérik a közönség együttműködő támogatását:
– A kísérőszülők, nagyszülők számára a védőmaszk
viselése a városvezetés döntése értelmében kötelező a
hangversenytermekben és a
közönségforgalmi területeken egyaránt. A gyermekeknek nem szükséges a maszk.
– Kérik, hogy a megszokottnál érkezzenek korábban, ezzel is csökkentve az
előcsarnokban várakozók
számát. A lehetőségekhez
mérten ügyeljenek a biztonságos fizikai távolság megtartására.
– Az épületbe történő belépés előtt érintésmentes
lázmérést végeznek, s akinek 37.5 feletti a testhője,

azt nem tudják beengedni a
koncertre.
– A teremben külön ültetési szabályt nem alkalmaznak, azonban a zenészektől
és animátoroktól megfelelő
távolságban fog kezdődni az
ülőpárnák elhelyezése.
– A fizikai érintkezés
csökkentése miatt nem a
megszokott ételeket-italokat
fogják kínálni, hanem egyesével csomagolt termékeket.
– Ennek okán a koncert
végén szokásos hangszersimogató is elmarad.
A Miskolci Szimfonikus
Zenekar épületének próbatermében gépi szellőztetés
működik, amely biztosítja e
terek rendszeres, magas hatásfokú frisslevegő-ellátását.
A Malomban kézfertőtlenítő-adagolókat helyeztek ki,
a közönség és a munkatársak számára javasolják ezek
rendszeres használatát. Folyamatosan frissülő információk a Miskolci Szimfonikus Zenekar honlapján,
illetve közösségi oldalain olvashatók. További információk a 06 46 323 488-as telefonszámon, vagy az info@
mso.hu e-mail-címen kérhetőek.
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MIÉRT MISKOLC? 10. RÉSZ
– A PERECESI TÖRÖTT KAPUFA ESETE

„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy,
hogy a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket.
Amint felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért Miskolc? című kötetében Fedor
Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy
miért szereti Miskolcot.
Apám is meg Péter nagybácsim is lelkes focirajongók
voltak. Úgy mesélték, ők is ott
voltak azon a meccsen, melyen Dávid legyőzte Góliátot.
A néhány ezer lelket számláló,
és rövid múltra visszatekintő
bányásztelepülés fiai nagyot
vizsgáztak hitből és összefogásból, amikor három gólt
rúgtak a főváros egyik kedvenc csapatának, a Ferencvárosnak.
Az 1947. április 20-án lejátszott mérkőzésen a perecesi csapat hálóját Kalmár védte, előtte Zentai II és Felföldi
igyekezett megállítani a Fradi csatárainak rohamait, míg
a középpályán a Polcz II, Pió,
Zentai I hármas segítette a
támadókat. A Futó II, Futó I,
Kertesi, Forgács, Salamon ös�szetételű csatár ötös volt a bányászok csapatának legerősebb része.
Ahogy a mérkőzés játékvezetője – Várszegi nevű – síp

jába fúj, a perecesiek óriási
lendülettel kezdenek játszani.
Nincs elveszett labda, a pesti
zöld-fehérek a félpályán sem
tudnak átjutni. A 25. percben
aztán megtörténik az, amire
a fradisták legrosszabb álmaikban sem gondoltak. Futó I
Kertesihez játszik, aki 20 méterről bődületes erejű lövést
küld kapura, Henni Géza az
előtte felpattanó labdát csak a
gólvonalon túlról tudja visszahúzni. A vendégjátékosok szerint a labda nem volt benn –
de a játékvezető hajthatatlan,
1:0 a perecesiek javára. A közönség hangos ovációja mellett folytatódik a mérkőzés, és
négy perc múlva Futó I átadá-

sa után újra Kertesi talál a kapuba, 2:0.
A második játékrészben
minden ugyanúgy folytatódik tovább. A PTK támad, az
FTC elkeseredetten védekezik, kulcsfontosságú játékosai
csak keresik a labdát. Csak öt
perc telik el, amikor Futó II
beadását a hatalmas lendülettel érkező Kertesi a kapuba fejeli – majd ő maga is a hálóban köt ki… és ezt a terhelést a
vélhetően korhadt kapufa már
nem bírta ki. Játékostársa,
Forgács rántja ki a gólszerzőt
a leszakadó kapufa alól. A gól
természetesen érvényes, de a
játék a hazai csapat háromgólos vezetése mellett félbeszakad. A helyiek rövid idő alatt
megjavítják a kaput. Csakhogy a Ferencváros labdarúgói ezt már nem várták meg,
kocsiba ültek és elhajtottak,
így a bíró sípszavára már csak
a perecesi labdarúgók mentek
fel újra a pályára.

1923-ban alakult meg Perecesen a Perecesbányatelepi Testgyakorlók Köre, a PTK. A klub
első intézője Plesek Gábor volt. 1925-26-ban
győztesként zárják az Északi Alosztály másod
osztályú bajnokságát. A sikeres csapat edzője
ekkor Baán Zoltán. 1936-ra lett készen az új

A perecesi csapat játékosai nagyot vizsgáztak hitből és összefogásból, amikor három gólt rúgtak
a Ferencvárosnak

A mérkőzést követően a ferencvárosi játékosok a legkülönbözőbb okokra vezették
vissza vereségüket. Az edző
szerint „a tartalékos csapat

pálya 4000 fős lelátóval és salakos borítású futópályával, erdőkkel övezett környezetben. Az
ország egyik legszebb fekvésű pályája volt. 1937ben feljutnak az NB II-be, majd a 40-es évek
közepén a legmagasabb osztályba. Ekkor, 1947.
április 20-án került sor a nevezetes mérkőzésre.

ennyire volt képes”, míg a hátvéd Csanádi „a magaslati levegő miatt fellépő oxigénhiányra”, mások „a pályát körülvevő
virágzó akác nehéz illatára” hivatkoztak. Hogy valójában mi
történt a gyepen, azt leginkább
a Népsport tudósítása adja
vissza, miszerint: „már az első
húsz perc után látni lehetett,
hogy erről a pályáról nem visz
el pontot a Ferencváros.” Ez
tehát az igazság. A mérkőzést

újrajátszották, ahol nem bírtak egymással a csapatok. Egy
kiegyensúlyozott mérkőzésen
gól nélküli döntetlennel végeztek. Persze, akkor már a hazaiak matematikailag is kiestek
az első osztályból. A labdarúgó-szövetség végül igazságot
szolgáltatott a perecesieknek,
és a mérkőzés két pontját az
első mérkőzésen elért 3:0-ás
eredménnyel javukra írta.
Fedor Vilmos
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Kupahétvége vár a DVTK-ra

VÁRNI KELL
AZ ELSŐ HAZAIRA
Az eredeti tervek szerint
már le kellett volna játszania az új szezon első
hazai bajnoki mérkőzését
a miskolci férfi vízilabdacsapatnak. A koronavírus
azonban közbeszólt.
A héten újra a tesztelés volt
napirenden, mert az egyik játékos pozitív tesztet produkált, ketten pedig fertőzésgyanúsak (az ő teszteredményük
lapzártánkig nem érkezett meg
– a szerk.). Az érintetteket házi
karanténba helyezték, a csapattól elkülönítették őket –
tájékoztatott Bachner András
sportigazgató.
A szövetség döntése alapján
a koronavírusos játékosoknak
bevonják a játékengedélyét.
Az újra egészséges pólósokat
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A hétvégén nem bajnoki
mérkőzés, hanem kupatalálkozó vár a DVTK futballcsapatára.

egyebek mellett kardiológiai
vizsgálatnak vetik alá, és csak
egy új sportorvosi engedéllyel
térhetnek vissza a játékhoz.
Akár hat-nyolc hétre is kieshetnek a játékból.
A keret többi tagja egészséges. Az MVLC helyzete
azonban igen nehéz, mert
sok fiatallal és a riválisokhoz
képest szűkebb kerettel rendelkeznek. A kupában csikócsapattal álltak ki az Eger
ellen, és bár a félidőben 5-5
volt az állás, a végére meglépett az ellenfél (14:8), így a 8.
helyen zárták a küzdelmeket
a miskolciak. Az már biztos,
hogy a szombati, OSC elleni
bajnokit elhalasztották – a
Fradi elleni, szeptember 23ai hazai találkozó pedig zártkapus mérkőzés lesz.

Egymás után háromszor
játszhatott hazai pályán a
DVTK (a Ferencváros elleni idegenbeli találkozót
a zöld-fehérek nemzetközi
kupaszereplése miatt elhalasztották), ám legutóbb elvesztették itthoni veretlenségüket. A több vitatott bírói
ítéletet is hozó szombati mérkőzésen a Budapest Honvéd 4-2-re győzött, és elvitte
a három pontot az Andrássy
utcáról. Feczkó Tamás így értékelte a meccset a klub honlapján: „Nem jól kezdtük
a mérkőzést, de a mentális
erőnket mutatja, hogy kétgólos hátrányból is visszajöttünk a meccsbe. Ezúttal nem
jött jól a szünet, mert a gólokon kívül több veszélyes gólhelyzetet is kialakítottunk.
A második játékrészben úgy
játszottunk, ahogy kell, végig
nyomás alá helyeztük a Honvédot, az ellenfél térfelén szereztünk labdát, és gólhelyzeteket teremtettünk.
A vendégek rendkívül érdekes körülmények között
született harmadik gólja
döntően befolyásolta a mérkőzés kimenetelét. Teljesen

A múlt szombati mérkőzésen a Budapest Honvéd 4-2-re győzött a DVTK ellen. Fotó: Juhász Ákos

mindegy, én mit láttam a
kispadról, ország-világ szemtanúja lehetett, mi történt,
erről többet nem is szeretnék
mondani.
Később létszámhátrányban
is az ellenfél térfelén játszottunk, mi domináltunk, és kilenc mezőnyjátékossal is letámadtunk. Ez a csapat többre
hivatott, amit a folytatásban
be is fogunk bizonyítani.”
A bizonyításra már a mostani hétvégén is módja lesz a
csapatnak, hiszen szombaton 15 órától a kiemeltként

az NB III. Keleti-csoportban szereplő Balassagyarmati VSE vendégeként lépnek
pályára. A Balassagyarmati VSE-t 1902-ben alapították, a színe kék-fehér. Az NB
I/B-ben a 2002/2003-as és a
2003/2004-es idényben szerepeltek, ekkor a DVTK bajnoki mérkőzésen is ellátogatott a nógrádi városba. A
Balassagyarmati VSE jelenleg az NB III. Keleti-csoport
15. helyén áll két győzelemmel, három döntetlennel és
négy vereséggel. Pár napja a

DVTK tartalékcsapata bajnoki mérkőzésen mérte ös�sze a tudását velük, és szoros
meccsen egygólos vereséget
szenvedett, kimondható tehát, hogy van miért visszavágni. A Magyar Kupában is
van viszonylag friss élmény
velük kapcsolatban, hiszen
2017 őszén Tóth Barnabás
góljával tudták legyőzni a
BVSE csapatát.
A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, így mindenképpen
izgalmas találkozóra van kilátás.
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dr. Kovács László, dr. Nagy Ákos, Hollósy András, valamint
Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képviselők szervezésében fogadóórával
egybekötött VÁSÁRT szervez az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Túl a 3 millió balesetmentes
munkaórán

– S ZEPTEMBER 18.,
Papírgyár, Kő ABC-nél 14:00 -17:00
Fogadóóra ezen a helyszínen: dr. Kovács
László önkormányzati képviselő

–S
 ZEPTEMBER 28., Levente vezér utcai
parkoló - 9:00-16:00 óra

Szeptember elején a tiszaújvárosi poliol komplexum építésén dolgozó kollégák immár 3 millió munkaórát ledolgoztak munkaidőkieséssel járó baleset nélkül.

– SZEPTEMBER 19., Újgyőri főtér 9:00-14:00

–S
 ZEPTEMBER 25., Tejgyár parkolója
9.00-12:00 óra; Pereces, Vilma forrásnál
13:00-17:00 óra

Hubay György, országgyűlési képviselő,

– S ZEPTEMBER 20., Dél-Kilián, Otthon tér
9:00-14:00 óra
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– SZEPTEMBER 21., Balázs Győző tér 9:00-16:00
Fogadóóra ezen a helyszínen: dr. Nagy
Ákos és Hollósy András önkormányzati
képviselők 14:00-16:00 óráig
– S ZEPTEMBER 23., Komlóstető, 67-es busz
végállomása 9:00-16.00 óra
Fogadóóra ezen a helyszínen: Gazdusné
Pankucsi Katalin önkormányzati képviselő
14:00-16:00 óráig

–S
 ZEPTEMBER 24., Stadion utcai parkoló
9:00- 16:00 óra

–O
 KTÓBER 1., Pálinkafőző, Tokaji F. út
9:00-16:00 óra
–O
 KTÓBER 5., Tapolcai nagy parkoló
9:00-16:00 óra
Fogadóóra ezen a helyszínen: Gazdusné
Pankucsi Katalin és dr. Nagy Ákos
önkormányzati képviselők 14:00-16:00 óráig

Szeretettel várunk Mindenkit!

Ősztől az év minden időszakában tilos az avar és kerti hulladék égetése Miskolcon. Az országosan 2021. január 1-jétől
bevezetésre kerülő általános
égetési tilalom életbe lépését
megelőzően, Miskolc MJV
Közgyűlése a levegőminőség
védelme érdekében 2020.
szeptember 1-jétől betiltotta
a kerti hulladékok égetését.
A szabályozás betartását a
Miskolci Önkormányzati Rendészet ellenőrzi és felügyeli. Az
állomány továbbképzése érdekében a LIFE IP HUNGAIRY projekthez kapcsolódó Ökomenedzser Iroda munkatársai a

Rendészet szakmai napján tájékoztatót szerveztek az égetésekkel kapcsolatosan. A fórumon szó esett többek között a
levegővédelmi intézkedésekről és jogszabályokról, az égetés egészségre gyakorolt káros
hatásairól, valamint a jogsértő
magatartást gyakorló állampolgárok felelősségre vonási lehetőségeiről. Kiemelt figyelmet és
hangsúlyt kapott több előadásban a komposztálás, mint a zöld
hulladék kézenfekvő hasznosítási módja. Külön felhívták az

előadók a hallgatóság figyelmét
a komposztkeret igénylési lehetőségre, és a komposztálás helyes gyakorlatára, mely közvetett
módon is hozzájárul Miskolc levegőminőségének javulásához.
Szakmai kérdésekben továbbra is rendelkezésre állnak a polgármesteri hivatalban működő
Ökomenedzser Iroda munkatársai a hungairy@miskolc.hu
e-mail-címen. A szakmai nap a
LIFE17 IPE/ HU00017 projekt az
Európai Unió LIFE programjának
támogatásával valósult meg.

Life

RENDÉSZEK SZAKMAI NAPJA

Az 1,2 milliárd euróból
megvalósuló poliol projekt
a MOL-csoport történetének
eddigi legnagyobb organikus beruházása, amelynek
megvalósításához több ezer
alkalmazottra van szükség
az építkezésen. A komplexum elkészültéig közel 7 millió munkaórát kell balesetmentesen teljesíteni, így a
biztonsági
követelmények
igen magasak. Kollégáink és
alvállalkozóink munkatársainak biztonsága elsődleges
fontosságú, és elkötelezettek
vagyunk a biztonságos munkakörnyezet és a balesetek
megelőzése mellett. Ebben
igen nagy szerepe van a MOL
poliol építkezésén található munkavédelmi oktatóközpontnak, amelyet fővállalkozónk, a Thyssenkrupp épített
ki, és nem csak Európában
egyedülálló, de még a tengerentúlon is. Az itt folyó munkabiztonsági gyakorlati képzés tökéletesen kiegészíti az
osztálytermi, elméleti oktatásokat. A fő cél, hogy a munkavállalók jobban megértsék
az építkezésen felmerülő jellemző veszélyhelyzeteket, és

kiképezzék őket a balesetek
megelőzésére és a védőfelszerelések megfelelő használatára.
A munkavállalók hét fő állomáson tapasztalhatják meg a
biztonsági felszerelések fontosságát és tanulhatják meg
azok használatát:
1. zuhanásszimulátor biztonsági hevederekkel,
2. szimulátor a 100%-os kirögzítés magasban történő
használatához,
3. dőlőlétra-szimulátor a három érintkezési pont fontosságának megértéséhez,
4. nehézgép-szimulátor - a
nehézgépek az építkezés legnagyobb veszélyforrásai közé

tartoznak, ezért a dolgozók
megtapasztalhatják, milyen
érzés, ha egy gép odaszorítja őket, és ezt hogyan kerüljék ki,
5. ejtőkalapács - hogyan védenek meg a sisakok, ha olyan
nehéz szerszám, mint egy kalapács, a fejünkre vagy a lábunkra esik,
6. áramütés-szimulátor az építőmunkások gyakran
dolgoznak elektromos berendezésekkel, megtanulják
megfelelően használni a védőeszközöket,
7. gyakran veszélyes anyagok környezetében dolgoznak zárt térben. Itt biztonságos
környezetben
tapasztalják meg ezeket a
veszélyeket, és megtanulják
megfelelően használni a védőeszközöket.
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hasznosítására is fel lehet használni.
Társasházi lakások esetében 7 millió
forintra, családi házaknál pedig 10
millióra lehet pályázni maximum.
Kamatmentes hitelt adnak tehát,
és fontos az is, hogy semmiféle
járulékos költséggel nem jár, ha
hamarabb vissza tudjuk fizetni a
hitelt. – Egy nagyon jól kalkulálható
hitelkeretről van szó.
Az ügyfél egy kivitelezői árajánlattal, illetve az ez alapján kötött
szerződéssel megy a bankhoz,
majd szerződést köt a kivitelezővel. A tulajdonosnak minimum 10
százalék önerőt kell rendelkezésre
bocsátania. Ennek befizetését igazolnia kell. A fennmaradó összeget
a bank a kivitelezőnek utalja át.
A ház, a lakás aktuális állapotáról, valamint a tervezett változtatásokról egyaránt energetikai

tanúsítványt kell készítenünk. Egy
záródokumentumot is ki kell
tölteni, ezzel igazolja az ügyfél a
bank felé, hogy végrehajtották a
kivitelezést. Fontos, hogy itt már a
szigorúbb szabályoknak kell megfelelnie az ingatlannak, például a
széndioxid-kibocsátás tekintetében. Kiváló mutatókat napenergia
hasznosításával is elérhetünk.
A most építkezőknek pedig
komoly változással kell szembenézniük. Mint ismert, december
31. után minden új házat már csak
úgy lehet átadni és megépíteni,
hogy az energiaigénye közel nulla
legyen. Olyan termékek, rendszerek alkalmazása válik szükségessé,
amelyek az épületet és annak
lakóját egyaránt maximálisan
kiszolgálják – a legkisebb energiafogyasztás mellett.
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Azoknak, akik valóban fejleszteni akarják otthonukat, hatalmas lehetőség ez a konstrukció. Akár már
egy év múlva új és energiatakarékos otthonuk lehet. A részletekről
a Magyar Napelem Napkollektor
Szövetség megyei elnökét kérdeztük. Urbancsok Attila elmondta,
egy korszerűtlen ház fenntartása
sokkal többe kerül. Így amit meg
tudnánk spórolni, azt sok esetben
a magas rezsiköltségek elviszik.

Érdemes tehát korszerűsíteni.
Ilyenkor a kereskedelmi bankok
hiteleihez szoktunk fordulni – de
érdemes megfontolni a lakóépületek energiahatékonyságának és
megújuló energia felhasználásának növelését célzó visszatérítendő támogatás igénybevételét is.
– Ez tulajdonképpen egy pályázat, amire bárki jelentkezhet, rendelkezzen akár társasházi lakással,
akár családi házzal. Ugyanolyan
feltételei vannak, mint egy általános hitelfelvételnek: megfelelő
jövedelemmel kell rendelkezni,
hogy a maximum 20 éves futamidejű hitelt felvehessük – mondta.
Akár hőszigetelésre, a nyílászárók
cseréjére, a fűtésrendszer korszerűsítésére, kazáncserére, hőszivattyú
beépítésére, teljes korszerűsítésre,
de napkollektor, sőt biomassza

HELYBE JÖN
A PIAC!

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.
Helyszínek:

09. 22., 13.00-17.00 óra: Klapka György u. (Spar parkoló)
09. 23., 11.00-16.00 óra: Komlóstető, Lomb utca
09. 24., 11.00-16.00 óra: Stadion utca (ÉMÁSZ parkoló)
09. 25., 11.00-16.00 óra: Szinyei Merse P . u. (parkoló)
09. 26., 9.00-14.00 óra: Lavotta u. (játszótér)
09. 27., 9.00-14.00 óra: Cement utca (COOP parkoló)
09. 28., 11.00-16.00 óra: Huba utca (parkoló)
09. 29., 11.00-16.00 óra: Szentgyörgy utca (posta melletti piac)
09. 30., 11.00- 16.00 óra: Aulich u., Mikes K. u. (garázssor)
10. 01., 11.00-16.00 óra: Tokaji Ferenc u. (pálinkafőző mellett)
10. 02., 9.00-12.00 óra: Vörösmarty u. 43 (parkoló)
10. 02., 13.00-16.00 óra: Selyemrét u. 6 (parkoló)
10. 03., 8.00-14.00 óra: Martinkertváros, Kisfaludy u. (Lapos ABC parkoló)

Kérünk mindenkit a maszk viselésére!

1176-0/2020

Ki ne vágyna arra, hogy
korszerű és energiatakarékos
otthonának kényelmét
minimális rezsiköltségek
mellett élvezhesse? Az Európai
Unió ennek támogatására
hozta létre a lakossági nulla
százalékos hitelt, amit pályázati
rendszerbe helyeztek.

1192-0/2020

ÉRDEMES KORSZERŰSÍTENI

1077-0/2020

1147-0/2020

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630

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.

Van kedved, energiád és időd,
hogy önkéntesként tevékenykedj? Nagyok a gyerekeid és
szívesen osztod meg a tapasztalataidat? Akkor nálunk a helyed, hívjál: 70/521-0913.
Nyaraló eladó a Kistokaji tónál. Emeletes, szigetelt ház, a
telek 541 négyzetméter. Érd.:
70/9444-295.

1052-0/2020

APRÓHIRDETÉSEK

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

Apróhirdetés
1077-0/2020

299-8/2020

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/598-3880

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

199 Ft
199 Ft
299 Ft
279 Ft
349 Ft
369 Ft
459 Ft
499 Ft
569 Ft
599 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
8999 Ft
215-9/2020

1178-0/2020

Az akció érvényes: 2020. 09. 19-től 2020. 09. 25-ig

Dosia mosópor, 300 g, 663,33 Ft/kg
219 Ft
Tis mosogató, 500 ml, 398 Ft/l
219 Ft
Inneco ablaktisztító, 500 ml, 598 Ft/l
399 Ft
Amodent fogkrém, 100 g, 2790 Ft/kg
319 Ft
Duck WC-gél, 750 ml, 465,33 Ft/l
449 Ft
Paclan színvédő kendő, 15 db-os, 24,6 Ft/db
469 Ft
Amalfi szájvíz, 500 ml, 918 Ft/l
599 Ft
Domestos 750 ml, 665,33 Ft/l
599 Ft
Lenor öblítő, 750-930 ml, 758,66-611,82 Ft/l
629 Ft
Glade aeroszol légfrissítő, 300 ml, 1996,66 Ft/l
699 Ft
Viaszos vászon asztalterítő, 140 cm széles, 899 Ft/fm
999 Ft
Bolaseca páramentesítő tab., 450 g
1199 Ft
Helia D Botanic arckrém
1699 Ft
Héra prémium, beltéri, színes falfesték, 5 l
9499 Ft
KIFUTÓ TAPÉTÁK ENGEDMÉNYES ÁRON!
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Program

Miskolci Napló – A város lapja

Szeptember 19., szombat
13:15, 15:15 Rendhagyó divattörténet, Diósgyőri vár
14:00 Kamakupa – kamafesztivál, Városház téri átjáró
15:00 Aquapaddle bemutató,
Miskolctapolcai Strandfürdő
17:00 GasztroPlacc – Cine
Fest Special különkiadás,
Művészetek Háza előtti tér
18:00 Palotaszálló a magyar
filmtörténetben – kerekasztal-beszélgetés, Palotaszálló
19:30 Szauna Kaland –
gyógynövények,
kisfilm,
pezsgőfürdő, Miskolctapolca Barlangfürdő
Szeptember 20., vasárnap
8:00-18:00 II. Nagy Táncválasztó – ingyenes táncnépszerűsítő rendezvény, Művészetek Háza
10:30 Mosó Masa mosodája,
Csodamalom Bábszínház
11:15, 13:15, 15:15 Immun
erősítés gyógynövényekkel –
előadás, Diósgyőri vár
9:00-13:00 Miskolci termelői nap, Erzsébet tér
10:30 és 16:00 Ciróka babakoncert, Zenekari székház
(Fábián utca 6./a)
Szeptember 21., hétfő
14:00 Célpontban a mozgás!
– senior torna, Célpont Közösségi Tér
Szeptember 22., kedd
10:00 Babák és mamák a
könyvtárban, Tompa Mihály
Könyvtár
22:00 ME Kocsmaparty,
Rockwell Klub
Szeptember 23., szerda
16:00 Alkotásra hangolva –
tűzzománcworkshop, Célpont Közösségi Tér
16:30 Udvarhölgy- és apródképző, Diósgyőri vár
18:00 Kőhalmi Zoltán önálló estje – stand-up comedy,
Művészetek Háza

18:30 Ingyenes piloxing,
Ifjúsági és Szabadidő Ház
Szeptember 24., csütörtök
17:10
Zumba
fitness,
Görömbölyi Művelődési Ház
18:00 Kőhalmi Zoltán önálló estje – stand-up comedy,
Művészetek Háza
Szeptember 25., péntek
16:30 7. Petőfi Könyvtári
Napok – kötetbemutató, Petőfi Sándor Könyvtár
17:00 Irodalom a kertben –
Kégl Ildikó vendége: Oláh
András költő, szerkesztő, Feledy-ház
A nyelvek európai napja –
a nyelvi klubokkal, Szabó
Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
Szeptember 26., szombat
9:00-18:00 A velencei békekötés ünnepe – lovagbemutató és régész előadása, Diósgyőri vár
9:00-13:00 7. Petőfi Könyvtári Napok – családi játszóház, Petőfi Sándor Könyvtár
10:00-17:00 XVI. Virágzó Népművészeti Fesztivál
– bábelőadás, gólyalábasok,
népzenei koncertek, Lovagi
Tornák Tere
11:00 Tompeti és barátai,
Ady Endre Művelődési Ház
11:00-13:00 Slime show Erdélyi Mónikával és Mollival,
Maya Játszóház
Szeptember 27., vasárnap
10:00-17:00 XVI. Virágzó
Népművészeti Fesztivál – népi
hangszerek, néptáncelőadás,
vásár, Lovagi Tornák Tere
10:30 Talpas és a többiek,
Csodamalom Bábszínház
11:00-13:00 Slime show Erdélyi Mónikával és Mollival,
Maya Játszóház
11:15, 13:15, 15:15 A szervezet őszi tisztítása gyógynövényekkel – előadás, Diósgyőri vár

Mesés esküvőtervezés a Mexikóvölgyben
Milyen egy esküvő a Mexikóvölgy Rendezvényközpont mesés természeti környezetében?
Szeptember 19-20-án szombaton és vasárnap 10-16 óra között
bárki megálmodhatja, ha ellátogat oda, és körülnéz a helyszínen, közben pedig válogathat a
nagy nap kellékei közül kedvére!
A kivételes helyszínen esküvői virágot és dekorációt kínál a Jázmin
virágbolt, stílustanácsadással készül Kishonthy Csilla, a Kék Púder
Kozmetika és Stílusműhely tulajdonosa, menyasszonyi ruhát ajánl a
Zsófia Esküvői Ruhaszalon, ékszertervezést és a karikagyűrűk egyénre szabását vállalja a Crystal Qween
Jewelry, a kivételes nap tortacsodáiból a Balajti Cukrászda kóstoltat,
a vendéglátásról pedig a Diósgyőri
Party-Service gondoskodik.
Lebilincselő természeti környezetben alakította ki új székhelyét
Miskolc egyik tradicionális vendéglátó cége, a Party-Service Kft.
A családi vállalkozás több tízmillió

Fotó: Kertész Kornél
forintnyi önerőből valósította meg
az éttermi egységekből és az azokat kiszolgáló konyhából álló beruházást a Mexikóvölgyben. A vendégeket már fogadják a birtokon,
melynek területe mintegy 10 ezer
négyzetméter és kapcsolódnak
hozzá a környező erdőtelkek is, tovább bővítve a lehetőségeket.
Az esküvők mellett elsősorban
céges családi napok, csapatépítő

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

MOZIMŰSOR

SZEPTEMBER 19., SZOMBAT 15:00 HAMUPIPŐKE, bemutató
előadás, Kamara
17:00 BÁL A SAVOYBAN, bérletszünet, Nagyszínház
SZEPTEMBER 22., KEDD 19:00 FEKETESZÁRÚ CSERESZNYE, bérletszünet, Nagyszínház
SZEPTEMBER 23., SZERDA 19:00 BÁL A SAVOYBAN, bérletszünet, Nagyszínház
Nem félünk a farkastól, Játékszín
SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK 19:00 BÁL A SAVOYBAN, bérletszünet, Nagyszínház
SZEPTEMBER 25., PÉNTEK 19:00 SZERELMES SHAKESPEARE, Upor (Alap, Arany, Ezüst) bérlet, Nagyszínház
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT 14:00 HAMUPIPŐKE, bérletszünet, Kamara
19:00 SZERELMES SHAKESPEARE, Egressy (Alap,
Arany, Ezüst) bérlet, Nagyszínház

MŰVÉSZETEK HÁZA, URÁNIA-TEREM: Szeptember 19.,
szombat 16:00 Szaffi, 20:00
Történetek a végtelenségről
| Szeptember 20., vasárnap
16:30 Az elfeledett herceg,
19:00 Sosem késő | Szeptember 20., vasárnap - 23.,
szerda, naponta 16:30 Az
elfeledett herceg, 19:00 Sosem késő | Szeptember 24.,
csütörtök - 30., szerda, naponta 16:30 Nagypapa hadművelet, 19:00 Hab
MŰVÉSZETEK HÁZA, BÉKE-TEREM: 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 | Szeptember 20., vasárnap - 23., szerda,

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió Hívőszó
című műsorában szeptember 20-án, vasárnap délután
4 órától a szirmai római katolikus templomből közvetítenek. A szentmisét bemutatja: Holló Gábor, a Szent
Anna-templom káplánja.
Szeptember 20-án, vasárnap tartják a szirmai templom Fájdalmas Szűzanya búcsúját. Az ünnepi szentmise
11 órakor kezdődik, melyet
Holló Gábor atya, a Szent Anna-templom káplánja mutat
be. A Mindszenti templom
udvarán, szabadtéren lesz a 10
órai szentmise 20-án, vasárnap, és annak keretében a bérmálás. Az érsek rendelkezése

szerint a járványügyi helyzetre tekintettel minden egyházközségben a helyi plébános
bérmálja meg a fiatalokat.
László Attila, a Csillag születik egyik győztese ad jótékonysági koncertet a Miskolc-vasgyári
református
templomban
szeptember
20-án, vasárnap délután 4
órakor. A befolyt összeget a
templom állagmegóvására
fordítják. A Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség hirdeti, hogy a növekvő
fertőzésszámra való tekintettel a jövőben vasárnap délutánonként is ugyanazt az istentisztelet tartják meg, mint
délelőttönként (ugyanaz az
ige, énekek, igehirdetés stb.)

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.
Varga Andrea önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart szeptember 28-án, hétfőn
17:00 órától az Ady Endre Művelődési Házban.

programok lebonyolítását tervezik itt, de a terület napközis vagy
művészeti táborok helyszínéül is
szolgálhat. Az étterem 50-60 fő
befogadására képes, míg kültéren akár két-háromezer embert
is el tudnak helyezni. Szükség
szerint akár egy 800 négyzetméteres sátorrendszert is fel tud
építeni a cég, ami rendkívüli lehetőségeket enged.

Szeptember 21. 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
Csatangoló (turisztikai magazin)
20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Vad Szigetköz (természetfilm) 21:20 Képújság
Szeptember 22. 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 Balassagyarmat - DVTK Magyar
Kupa labdarúgó-mérkőzés 21:00 Híradó ism. 21:15 Időjárás-jelentés 21:20
Amerika az első - A természet utolsó
(dokumentumfilm) 22:00 Képújság
Szeptember 23. szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 09:20 Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Egészségpercek 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 Nemzetközi
Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál 21:00 Üzenet a palackban (természetfilm) 21:50 A szennyezés művészete 22:00 Képújság
Szeptember 24. 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 Darumadár fenn az égen
(természetfilm) 21:00 Képújság

Nemcsak azoknak érdemes
tehát a rendezvényközpontba
látogatnia a hétvégén, akik esküvőt terveznek, hanem bárki
körülnézhet a nyílt napon, aki
programjaihoz, családi rendezvényeikhez, céges eseményei
hez keres helyszínt vagy vendéglátást és dekorációt, hiszen
remek partnereket találnak céljaik megvalósításához.

naponta 17:00 A művészet
templomai: Frida Kahlo –
Viva la Vida, 19:30 Tiszt és
kém – A Dreyfus-ügy | Szeptember 24., csütörtök - 30.,
szerda, naponta 17:00 Bridget
naplója, 19:30 Felkészülés
meghatározatlan ideig tartó
együttlétre
MOZIMŰSOR: CINEMA CITY:
Szeptember 17., csütörtök – 23., szerda, naponta több időpontban – Állati jó kekszek | Álomépítők
(csak hétvégén) | Az elfeledett herceg | Az új mutánsok | Break the Silence: The
Movie | Hab | Masha és a
medve: Masha dalai (csak
hétvégén) | Miután összecsaptunk | Mulan | Nagypapa hadművelet | Peninsula
– Holtak szigete | Scooby |
Téboly | Tenet

Hirdetés

Szeptember 25. 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 Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál 21:00 Akcióban a természet őrzői (természetfilm) 22:00
Képújság
Szeptember 26. 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 (várostörténeti beszélgetés-sorozat) 20:20 A szőke tó –
A Tisza-tó hat évszaka (természetfilm)
22:00 Képújság
Szeptember 27. 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
ArtTér 20:20 Kamcsatkai Barna Medvék. Kezdődik az Élet (természetfilm)
22:00 Képújság

1086-0/2020

PROGRAMOK

11

12 Mozaik

Miskolci Napló

Titkokat örökít meg

KICSIK ÉS NAGYOK
A KERÉKPÁROS BÜKK KUPÁN
Az idén már negyedik alkalommal rendezték meg Jávorkúton a Bükk Kupa versenysorozatát. Az idei viadalon vasárnap
a Somogyi József emlékverseny részeként az egyenkénti indítású MTB és országúti hegyi időfutamot tartották meg, de volt
Masters kategóriákban páros verseny is. A program végén rajtolt a Mini Bükk Kupa gyermekkerékpár-verseny, amelynek keretében egyenként vágtak neki a gyerekek a jávorkúti turistaház előtti százméteres szakasznak, ahol sprintversenyben mérték
össze tudásukat, természetesen külön korosztályokban, 1-10 éves korig öt kategóriában. Fotó: Juhász Ákos

Rozmaringos sült kacsacomb
Ezúttal a Régiposta Kisvendéglő séfje, Novák József
osztja meg velünk, hogyan
készíthetjük el a kacsacombot
romzaringgal, sült birsalmával és lila káposztás rétessel.

A kacsacombokat megtisztítjuk, megmossuk, és a következő pácba helyezzük 1-2 nappal a készítés előtt: olaj, friss
rozmaring, friss narancs kicsavart leve, tört fekete bors.
A sütés előtt a kacsacombokat
besózzuk, a páclével együtt
a kacsazsírral kikent tepsibe helyezzük, és előmelegített sütőben megsütjük. A sült
birsalmához a gyümölcsöt
megmossuk, negyedeljük vagy
félbevágjuk, és a magházat eltávolítjuk. A megtisztított birs
almákat kacsazsírban a sütőben megsütjük, sóval és tört
borssal ízesítjük.
A réteshez a vizet meglangyosítjuk, majd hozzáadjuk
a sót és ecetet. A lisztet átszitáljuk, melynek közepére mélyedést készítünk, ebbe adjuk
a tojást és a zsírt, majd összedolgozzuk. Közben hozzáad-

juk a sós-ecetes langyos vizet.
Az anyagokból lágy állományú
tésztát készítünk.
A rétestésztából cipót formálunk. Olvasztott zsírral bekenjük. Melegített, nagyobb
lábassal leborítva pihentetjük.
A pihentetést addig végezzük,
amíg a tészta lágy állományú
nem lesz, és legalább kétszeresére nem terül el. Mialatt a
tésztát pihentetjük, elkészítjük a tölteléket. A lila káposztát legyaluljuk, a lila hagymát
megtisztítjuk és félbevágva
szeleteljük. Kristálycukrot karamellizálunk, melybe egész
köménymagot dobunk és hozzáadjuk a felszeletelt lila hagymát. Ezt megfuttatjuk, és
hozzáadjuk a besózott lila káposztát. Ha megpuhult a káposzta, ecettel ízesítjük.
Az elkészült tölteléket kihűtjük, és a kinyújtott rétestésztába
töltjük, tojássárgájával megkenjük, majd előmelegített sütőben
aranysárgára sütjük. A megsült
rétest szeleteljük, és a megsült
kacsacombbal és sült birsalmával tálaljuk.
Jó étvágyat kívánunk!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

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

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

Titkok címmel nyílt meg
Ádám János természetfotó-kiállítása az Ifjúsági Házban. A
fotóriporter szabadidejében
imádja a természetet járni, a
kiállított ötvenöt kép mindegyike egy-egy kirándulás alkalmával készült. – Párommal
nagyon sokat járjuk az erdőt,
nem tudunk betelni vele. Úgy

érzem, a természetben megfigyelhető az élet körforgása: a
rügyező fák, virágjukat bontó növények tavasszal a megújulást, a lehulló falevelek, a
korhadó törzs pedig ősszel az
elmúlást jelképezik – fogalmazott Ádám János. A kiállítás október 9-éig tekinthető
meg. Fotó: Végh Csaba

Őszi könyvújdonságok
1

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal őszi könyvújdonságok címét rejtettük el.
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő:
2020. október 14-ig. E-mail-cím: megfejtes@
mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes
megfejtései: A sirály a király, Hat színmű, Édes Anna, Az intézet.
Nyertesek: Üveges Virgil (Miskolc) és Torma Júlia (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Komoly terheket vállalt magára, és most nem biztos benne, hogy mindez tényleg annyira jó ötlet volt. Ne feledje, ha könnyű lenne az út, a cél sem
vonzaná olyan nagyon! Egy nagy lépés előtt áll, és ez bárkit megijesztene.

Rák (június 22 - július 22) Az egyetlen dolog, ami most
visszatarthatja, ha nem hisz magában. Lehet, hogy mások is
megpróbálják elbizonytalanítani, de ez csak akkor sikerülhet,
ha hagyja magát. Próbáljon ebből is profitálni valahogy!

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Hiába lenne szüksége egy kis pihenőre, ez a hét egyik feladatot tartogatja a másik
után. Ragadja meg a munka végét, mert csak így dőlhet majd
elégedetten hátra a következő napok hajrája után! A tervezés a kulcs.

Bak (december 22 - január 20) Viszi magával a lendület, ezen
a héten szinte megállíthatatlan, nincs olyan, ami ne sikerülne. Ha
belejött a dologba, érdemes egy régi problémát is elővenni, most
még azt is megoldhatja. Próbálja sikereit anyagi haszonná tenni!

Bika (április 21 - május 20) Mint mindig, most is túlteljesít valamit, ami nem baj, de nem biztos, hogy erre most van ideje és
energiája. Készen áll bármire, azt viszont nem jól viseli, ha nem
tudja pontosan, mit is várnak Öntől. Így a feladatokkal sem könnyű haladnia.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Jól halad az Ön előtt
álló kihívásokkal, de vigyázzon, mert Oroszlánként hajlamos
lehet rá, hogy túl korán elbízza magát! Maradjon alázatos a
feladataival kapcsolatban, forduljon nyíltan, arccal az új kihívások felé!

Skorpió (október 24 - november 22) Régi sebeket hasogathat fel az emlékezés, és egy olyan személy is előkerülhet most,
aki régebben az élete szerves része volt. Ne ijedjen meg az emlékektől, hozza ki belőlük a legjobbat! Önnek kell megoldásokat találnia.

Vízöntő (január 21 - február 19) Lehet, most úgy érzi, Öné
a világ, de ha nem reagál gyorsan a helyzetekre, hamar megváltozhat a helyzet. Tartsa kézben a dolgokat, különben valaki más hozza majd meg a döntéseit! Fogja fel így a dolgokat!

Ikrek (május 21 - június 21) Készen áll egy nagy útra, szinte izgatott is amiatt, ami másokat talán megrémisztene. Ön
azonban régóta készül erre, tudja, mit szeretne. Határozott, és
ez akkor is segíteni fog, amikor valaki akadályozni próbálja.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Nem is gondolta,
milyen gyorsan alakulnak majd a dolgok, és hogy milyen
gyorsan találja magát olyan helyzetben, amikor már csak az
Ön döntésén múlnak a dolgok.

Nyilas (november 23 - december 21) Ami eddig könnyen és
gyorsan ment, az most hirtelen fejtörést okozhat. Lehet, hogy tudat alatt már érzi, hogy itt az ideje újragondolni a dolgokat, és talán más irányt venni. Ha egyszer meghozott egy döntést, tartsa ahhoz magát!

Halak (február 20 - március 20) Ne legyen önmaga ellensége, és ne tartsa vissza magát, amikor a siker már közel van!
A félelem megbéníthatja akkor is, ha egyébként nem lenne
oka az aggodalomra. Ne ijedj meg a kihívásoktól, menjen elébük!

