ÉRTÉKET TEREMTENI
MOST IS KIHÍVÁS

ŐSBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN
Magyarországon most először, a Miskolci Nemzeti Színházban látható Tracy Letts,
a kortárs amerikai drámairodalom egyik
legelismertebb alakjának vígjátéka Lőrinczy Attila fordításában, Harsányi Attilával
a főszerepben. Keszég László, a Linda Vista
című darab rendezője reméli, hogy az életközépi válságot elmesélő történet örökzöld
lesz. A miskolci társulatban minden szerepre megvolt a tökéletes színész.

„Fontosnak tartom, hogy elfeledett és kortárs zeneszerzők művei is megszólaljanak az általam szervezett
koncerteken, hiszen színesebbé teszik zenei műveltségünket” – mondja Flach Antal nívódíjas csembalóművész, számtalan miskolci zenei ismeretterjesztő
hangverseny és koncertsorozat szervezője, valamint a
Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium
tanára. Hitbeli és zenei élete szorosan összefonódik.

Miskolci Napló

Cikk a 7. oldalon

Portré a 6. oldalon
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ÚJRA ÖSSZEÜLT
A KÖZGYŰLÉS

Rendes, októberi ülését
tartotta csütörtökön Miskolc város közgyűlése.

A képviselők döntöttek a
település 2030-ig szóló turizmusfejlesztési stratégiájáról.
Újra napirendre került az ingatlangazdálkodás és az önkormányzati lakások bérlet
árainak témaköre. Továbbá:
Miskolc is csatlakozna a Tisztítsuk meg az országot! programhoz, amelynek célja az
illegális hulladék eltakarítá-

sa és feldolgozása. Az ülésen
a képviselőtestület megszavazta, hogy Miskolc benyújtja pályázatát a kormány által
hirdetett programra. Új, a
kor követelményeinek megfelelő, modern hulladék-válogatómű épülhet a Sajószigeti úton. A fejlesztés miatt
módosítani szükséges a város
Építési Szabályzatát – ezt is
tárgyalta a grémium. Összefoglalónkat a közgyűlésről és
a frakcióvezetők értékelését
az 5. oldalon olvashatják.

A JÁRVÁNY ELLENÉRE IS
TÖMEGEKRE SZÁMÍTANAK
Elhunyt szeretteinkre emlékezünk a következő napokban. Mindenszentek és halottak napja alkalmából várhatóan a járványhelyzet ellenére is sokan látogatják majd meg a temetőket Miskolcon is.
A polgármesteri hivatal sajtóosztályának közlése szerint
a várható tömeg miatt változik
majd a forgalmi rend a városi
temetők környékén. November

SZIGORODNAK A SZABÁLYOK
A járvány második hullámának meredeken emelkedő szakaszában vagyunk, a
fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik. Jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén a második legfertőzöttebb megye
Pest után, több mint 4500
beteget tartanak nyilván, és
ez a szám napról napra nő.
Jövő héttől továbbszigorodnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. Jelenleg kötelező
a maszk használata az üzletek
és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi
és szociális intézményekben,
az ügyfélfogadási irodákban,

2-án 9 óráig egyirányúsítják a
Dóczy József és a Szent Anna
utcát a Szepessy Pál utca irányába. Egyirányú lesz a Kondor Béla utca Kuruc és Telepi

ben és bevásárlóközpontokban, és emelkedett a hatósági
házi karantént megszegőkre
kiszabható bírság összege is.
A vendéglátóhelyeket és a szórakozóhelyeket 23 óra után be
kell zárni.
Folytatás a 6. oldalon

Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő felszíni, fizetős várakozási területeken és a Régiposta utcai parkolóházban
díjmentes a parkolás. November 2-án, hétfőn díjmentesen
lehet parkolni a temetők környékén lévő parkolók egy részében.
Folytatás a 2. oldalon

Mesék a halnáról
– mi úszott az olvadékban?
Az idén két és félszáz
éves múltra visszatekintő
miskolci-diósgyőri kohászatnak és acélgyártásnak
sokan sokféleképpen igyekeznek emléket állítani a
jubileum idején.

a szabadtéri rendezvényeken
és a sportrendezvényeken is.
November 2-ától, hétfőtől pedig már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is
kötelező a maszkot viselni. A
rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést az üzletek-

György utca közötti szakasza
is a Kuruc utca irányából. A
városháza azt kéri, az érintett
területeken a módosítás ideje
alatt mindenki fokozott odafigyeléssel közlekedjen.
A parkolási rend is változik
a hétvégén a Városgazda parkolóiban. November 1-jén, vasárnap a Miskolci Városgazda

Az egyik ilyen törekvés az
Újgyőri főtérre szánt emlékmű, amely kezdeményezést a
városi önkormányzat karolta fel. A Kraitz Gusztáv által
készített szoborkompozíció
az eredeti tervek szerint már
állhatna, de a járvány- és karanténhelyzet miatt elhalasztották a felállítását; jövő
tavasz a jelenleg kitűzött ha-

táridő. Előzetes látványtervek alapján a nagyközönség
is megismerhette már az elképzelés lényegét, miként
is nézne ki a hajdani „Marx

téren”, a Diósgyőr-Vasgyár
központi közlekedési csomópontjában megjelenő látványosság.
Folytatás a 2. oldalon
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MESÉK A HALNÁRÓL

A közlekedés és a
parkolás is változik

Az emlékmű magvát képező,
valamikori valóságos ipari
objektumot megjelenítő fődarabot szokás úgy emlegetni,
hogy „kokilla”, de igazából
az acélgyártás folyamatának
egy másik, ugyancsak fontos
és emlékezetes alkatrészéről
van szó.

A járványhelyzet ellenére
várhatóan idén is tömeg lesz
a sírkertek környékén.

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

Amit Kraitz Gusztáv szobrával megformálni igyekezett, az
nem más, mint egy salaküst.
Hogy egész pontosan mi is a
salaküst és hogyan használták,
azt a Hámorban működő Kohászati Múzeum vezetője, Harcsik
Béla segítségével idézzük fel.
– A kohászat szükséges mellékterméke a salak. Egyrészt
összegyűjti a fémolvadék szen�nyezőit – kezdte a magyarázatot
a szakember –, másrészt elszigeteli a fémet a légkörtől. A salak
úszik az olvadék tetején, ezért
könnyen eltávolítható. A vas- és

Salaklehúzás a Lenin Kohászati Művekben 1970-ben. Fotó: Urbán Tamás, Fortepan
acélgyártás során képződött salakot hasznosítják, a szeparálást
követően a fémtartalmát visszaolvasztják, a nemfémes részt a
magas kalciumtartalmának köszönhetően az építőipar - úgymint cementgyártás, pályaborítás, útalap és a többi - dolgozza
fel.

Régi fotókat keresünk
Olyan fényképeket keresünk, amelyeket évtizedekkel ezelőtt
az esti égboltot sárgás-vörösre színező salaköntésről készítettek a
közelben élők a Győri kapu térségében. Az olvasók által meglelt,
és a Miskolci Napló szerkesztőségéhez eljuttatott fotókat a diósgyőri kohászat két és fél évszázados jubileumát ünneplő cikksorozatunk következő részének illusztrálásánál szívesen használjuk
majd. A fotókat az info@mikom.hu e-mail-címre várjuk.

Amikor pedig a gyártás során
eltávolították a salakot, és acélból öntött, több köbméteres üstökben fogják fel, majd olvadt
állapotban szállítják ki a salakhalnára, ott visszahűtés céljából
kiöntik. Ennek, vagyis a halnán
történő kiöntésnek a fény- és
hanghatására még miskolciak
ezrei emlékezhetnek, különösen akik a Győri kapuban éltek
az LKM működése idején, de
távolabbi városrészekbe is ellátszódott és elhallatszódott az
esemény, vörösre festve az égalját, és kilométerekre terjedő pokoli zajt keltve. A fényjelenség
különösen este, sötétben bizonyult különlegesnek és emlé-

kezetesnek. Akik a diósgyőri
salakhalnáktól látótávolságra
laktak, azok éjszakánként megcsodálhatták az eget beragyogó
fényjátékot. Mindezt azért fontos ilyen részletesen felidézni,
mert éppen ezt a jelenséget eleveníti meg az Újgyőri főtérre
szánt emlékmű. A célja azáltal
is megőrizni, elevenen tartani a
250 évvel ezelőtt, Mária Terézia
engedélyével, Fazola Henrik által alapított Diósgyőri Kohászat
és későbbi testvérüzeme, a Diósgyőri Gépgyár emlékezetét. A
szobrot alkotó művész koncepciója, hogy a salaküstből időnként feltörő fény szimbolizálja a
nyersvas- és acélgyártást.

November másodikán díjmentesen lehet parkolni a
Dankó P. utca 13. sz. – Vörösmarty utca 54. sz. épületek
közötti területen, a Technika
Háza északi és keleti oldali
parkolójában, a Sportcsarnok
és a Jégcsarnok, valamint a
Mindszenti temető és a Megyei Könyvtár között kialakított területen. Díjmentes
lesz ekkor a parkolás továbbá
a Pallos utca, a Pallos utca 16.
– Petőfi tér 1. sz. közötti szakaszon, a Jókai utca 19–21. sz.
közötti névtelen zsákutcában,
a Jókai utca 17–19. sz. közötti
névtelen zsákutcában, a Jókai
utca 17. sz. – Laborfalvi utca
2. sz. közötti névtelen zsákutcában, a Laborfalvi utca
2. sz. – Pallos utca 18. sz. közötti névtelen zsákutcában, a
Pallos utca 16–18. sz. közötti
névtelen zsákutcában, a Pallos utca 16. sz. melletti, valamint a Jókai ABC mögötti területen. Az Európa téri,
Patak utcai, illetve Hősök te-

rei mélygarázsban általános
rend szerint kell fizetni. Az
MVK is segít a temetőket felkeresőknek, hétvégén rásegítőjáratokat indít a 14-es és az
54-es autóbuszok vonalán.
A városi fenntartású piacok szombaton a megszokott
nyitvatartás szerint üzemelnek, vasárnap a Búza téri őstermelői piac 5 órától 13 óráig, a Vasgyári piac 5-től 13
óráig, a Zsarnai piac 6-tól 14
óráig tart nyitva.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az autókban
senki ne hagyjon értéket. A
temetők környékén a kegyeleti ünnepet megelőző napokban és november 1-jén
figyelő – bűnmegelőző szolgálatot teljesít a rendőrség, az
önkormányzati rendészet és
a polgárőrség.
A járvány kapcsán Müller
Cecília országos tiszti főorvos
a héten azt kérte a temetőket
felkeresőktől, hogy legyen
rajtuk maszk a tömegközlekedési eszközön a temetőbe
menet, a temetőben pedig
tartsanak távolságot, és viseljenek maszkot.
Tajthy Ákos

Búcsú egy szabad embertől – egy mondatban

JEGYZET – A NAGYLELKŰ ELENGEDÉS

KORINTHUS KATIRA EMLÉKEZVE

Mindenszentek és halottak
napja esztendőről esztendőre fordulópontot jelent az életünkben. Egy évvel közelebb
kerülünk szeretteinkhez. Először csak a távolodást érezzük,
amikor szeretteink itt hagynak
bennünket, aztán egyszer csak
azon kapjuk magunkat, hogy
közeledünk, sőt, mint ha még
közelebb lennénk egymáshoz,
mint annak idején voltunk.
A halál és az elmúlás ugyanis egyértelművé teszi a dolgokat, lezár, befejez – ugyanakkor: megnyit és kitár. Lezár a
fizikai lét rendjében folyamatokat, érzéseket, reakciókat és
tevékenységet, befejez – sokszor
úgy, hogy félbehagy – munkát,
szenvedést, alkotói pályát, haragos rossz viszonyt és fájdalmakat. Ugyanakkor megnyit
egy másik szinten olyan csatornákat, amikről eddig nem tudtunk, vagy ha tudtunk is, nem
használtuk azokat. A fizikai lét
síkján kívül, egy másik szinten,
szellemi és lelki síkon megindul
a forgalom.

Írok neked, mert megígértetted velem akkor, amikor
egy barátunktól búcsúztam
és te elolvastad, aztán nagyon
komoly arccal rám néztél, és
azt mondtad, hogy szeretnéd,
ha majd amikor eljön az idő
rólad is én írjak, és látva döbbent arcomat néhány másodperc múlva már nevettél, mint
aki tudja, milyen nehéz lesz
írni rólad, és előre látod ahogy
az íróasztalom mellett próbállak számolatlan közös élményünk negatívjait agyamban
előhívva összerakni téged, emlékezve az első találkozásra
majd negyven éve, amikor a
neved se tudták jól kimondani, de amikor beszélni kezdtél, hirtelen csend lett a teremben, és akkor láttam először a
szenvedélyt a szemedben, és
láttam, ahogy a hatalom elnökségben ülő képviselői idegesen forgatják kezükben tollaikat, és tudtam, hogy ezzel
a markáns arcú, jellegzetes
mély hangú nővel valahol és
valamikor még találkozni fogok, ami úgy is lett, és egymás
mellett dolgoztunk sok éven
át, együtt hittük, hogy minden rossz megváltoztatható ,
majd átéltük, ahogy a rendszerváltozás eufóriáját követően szülővárosunkban az ös�szeomló ipar sok ezer ember,
család egzisztenciáját temeti
maga alá , és egy dohányfüs-

tös teremben sokszor éjszakába fordulva vitatkoztunk
arról, mit kellene tenni, és boldogok voltunk, amikor a miskolciak akaratából először léptünk be az ország házába, és
azt mondtad, menjünk gyalog
együtt négyen miskolciak fel
a díszlépcsőn, és mentünk fel
egymás mellett Tompa Sándorral és Koleszár Lajossal, és
akkor láttam, hogy egy pillanatra elérzékenyültél, és előttem van az a nő, aki elszántan
képviseli a nehéz és szomorú
sorsú emberek ügyeit, mert te
voltál az, aki mindenki előtt
világossá tetted, hogy nekünk
mindig a legelesettebbek, legkiszolgáltatottabbak életén
kell változtatnunk, mert csak
akkor beszélhetünk rendszerváltozásról, ha megszűnik a
szegénység és a kiszolgáltatottság, mert demokráciában
a hatalom nem diktál, hanem
szolgál, hittél a civil mozgal-
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mak összefogásában és erejében, ezért alapítványokban,
egyesületekben vállaltál munkát, és sohasem szeretted a felesleges, semmiről sem szóló,
üres beszélgetéseket, parttalan
vitákat, de tisztelted a tudást,
a sokszor beszédes csendet, és
hivatásodhoz egész életen át
hű maradtál, magatartásoddal, gondolkodásoddal tanítottál és példát mutattál arra
is, hogyan kell együtt élni egy
betegséggel, sok ember számára adtál ehhez hitet és erőt,
emlékszem arra is, mennyit
nevettünk, amikor olcsó keleti
cipőket árultunk, meg amikor
ifjúsági kávéházat csináltunk
a pártházból, és többen az idősebbek közül ezt nem vették
jónéven, aztán játékkiállítást
rendeztünk, meg befogadtunk
egy fiatalokból álló irodalmi
kört, és sokszor énekeltünk
együtt, a javaslatodra gitártanítást is vállaltam, ahová
elhoztad lányaidat, Helgát és
Pe'trát is, akik számodra mindig a legfontosabbak voltak,
akik örökölték és megtanulták
tőled mindazt, amiért élni érdemes, és akik most azt találták ki, hogy úgy búcsúznak tőled, hogy kortársaid, barátaid
emlékeiből építenek együtt
újra téged, így hát ennek a
mondatnak sincs vége, csak
folytatása általuk…….
Fedor Vilmos

Az elengedés kényszerét át
kell alakítanunk az elengedés
művészetévé vagy a nagylelkű
elengedés gesztusává. És ez nem
kegyetlenség, hanem éppen az a
kedves kötelesség, amit még meg
kell tennünk elhunyt szeretteinkkel. Gyakran tapasztalom,
hogy az itt maradt hozzátartozó gyászban emészti magát,
és nyugtalanul újra meg újra
felteszi magának a kérdést, ezt
vagy azt miért nem tette meg
hozzátartozójával, mert az biztosan segített volna még életben
tartani. Nos, amilyen mulasztással vádolja önmagát, most
ugyanazt a mulasztást követi el
azzal, hogy kedves hozzátartozóját nem engedi el. A halálát
nem fogadja el, és a kapcsolatot nem tereli egy másik síkra.
Azt tapasztalom, hogy aki magát okolja és sajnálja a veszteség
miatt, az nehezebben tudja elengedni és feldolgozni a hiányt.
Aki képes arra, hogy elengedje
azt, aki meghalt, az sokféle formában kapja őt vissza. Erre is
találónak érzem Jézus mondá-

sát: Ha a búzaszem nem hull
a földbe, és el nem hal, egyedül
marad, de ha elhal, sok termést
hoz (János evangéliuma 12. fejezet, 24. vers).
Mindenszentek és halottak
napja azonban nemcsak a temetők felé és halottjainkra irányítja a tekintetünket, hanem
egymásra is. Aki megtapasztalja szerettei elvesztését, az
jobban ragaszkodik meglévő
szeretteihez. A halál sebe begyógyít más sebeket. Ha szeretteink körében van olyan hozzátartozónk, akivel nem felhőtlen
a viszonyunk, a tudat, hogy a
veszteség nagy fájdalommal jár,
meggyógyíthatja ezt a kapcsolatot, vagy legalábbis egymás
felé terelheti figyelmünket.
Ezen a ponton fel kell vetnem
még a hit kérdését is. Mert bár
a meghalás testi-lelki fájdalma
ismeretlen számunkra, mégis a
hit, mint minden másban, itt is
segítségünkre van. Elsősorban a
személyes hitre gondolok. Nem
csupán az élet valamiféle folytatásába vetett hitre, hanem arra
a hitre, amivel az ember Jézus
Krisztushoz, a szenvedő megváltóhoz tud fordulni önmaga
sorsáért és akár még élő, akár
már elhunyt szerettei sorsáért
imádkozva. Ezek a napok, figyelmünket ráirányítják arra
is, aki utat mutatott, és előttünk járt a halálban és a feltámadásban, és hazavár minket.
Juhász Ferenc
plébános
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Miskolci Napló – A város lapja

Így lehet még zöldebb
Nagy-Miskolc

A város növényesítése, fásítása, vagy ahogy általában mondani szokás:
zöldítése érdekében tesz
felhívást a miskolci önkormányzat.

Elsősorban közintézmények, mindenekelőtt iskolák
és óvodák jelentkezését várják arra a pályázatra, amelynek keretében facsemetéket
igényelhetnek. Ezek többéves, szabadgyökerű facsemeték, amelyeket a programhoz
csatlakozóknak
el kell ültetniük, és azután
vállalni a gondozást, természetesen az intézmény
területén belül. A csemeték mellé karókat, valamint
a növények ápolását segítő
PVC-csövet is kapnak, továbbá egyszerű fatelepítési
segédletet is.
Az igénylők számától
függ majd, hogy hány jelentkezőnek jut és egyenként mennyi a fákból. Az
akció az önkormányzat
által tavaly meghirdetett
Nagy-Miskolc program részeként, a következő évekre szóló fásítási tervek megvalósítása keretében zajlik.
A szándék megvan arra is,
hogy magánszemélyek, illetve lakóközösségek is kaphassanak a csemetékből

– erre most akkor lesz lehetőség, ha marad, ha pedig nem, akkor egy következő alkalommal. Minden
igényt rögzítenek, mindent
jelentkező adatait feljegyzik, hogy később értesíthessék, ha lehetőség adódik a
kérés teljesítésére.
A kezdeményezést a nemrég hivatalba lépett új városi főkertész koordinálja.
Czifrusz Natália a fokertesz@miskolc.hu e-mail-címen várja az igényléseket,
a kitöltendő igénylőlap pedig a miskolc.hu weboldalon található. Kéri, hogy aki
facsemetét szeretne, november 10-éig juttassa el kérését.
A beérkező pályázatokat,
a helyszíneket és a rendelkezésre álló állományt tekintetbe véve fogja a szakember meghatározni, ki,
hova, mennyit kaphat most.
A kiszállítás (a Városgazda Kht. közreműködésével)
akár már egy hétre rá megkezdődhet. Tegyük hozzá:
mindezen folyamatokban
természetesen az őszi időjárás változékonysága is beleszólhat még! Amennyiben a
rossz idő megakadályozná a
facsemeték kiosztását, illetve telepítését, akkor jövő év
tavaszán fog folytatódni az
akció.
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SZIRMA ÉS MARTINKERTVÁROS:
SZÁMÍTHATUNK AZ ITT ÉLŐKRE

A két városrész egyik önkormányzati képviselője, Cseléné
Figula Edina kezdeményezésére tartott bejárást Veres Pál polgármester Martinkertvárosban, illetve Szirmán. A 2-es számú
választókerületben, mint ismeretes, épp ezekben a hetekben
merültek fel új problémák az úgynevezett Y-híddal kapcsolatos nagy, többéves állami beruházás kapcsán, és emellett adottak a korábbi években felhalmozódott „hétköznapi” gondok is
bőségesen. Ezek egy részének kezelésére, elhárítására kérte a
polgármester és az illetékes önkormányzati szervek beavatkozását a képviselő.
Veres Pál kollégáival, köztük a polgármesteri hivatal
városüzemeltetési
osztályának munkatársaival, továbbá
a Városgazda vezetőjével több
helyszínt is megnézett a megyeszékhely délkeleti oldalára
eső városrészekben. A legtöbb
helyen a csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága okoz mindennapos bosszúságot az ott
élőknek. Így például a Jósva
utcában vagy a Lahner György
utca körzetében. Utóbbi környéken különösképp igaz, mint
a körzet képviselője felidézte,
hogy amúgy hangulatos kertvárosi miliő uralkodik errefelé,
jó a lakóközösség, egyre több
a fiatal, kisgyerekes beköltöző.
A házak közötti utcák viszont
nyáron porosak – ősszel, télen
viszont szinte járhatatlanná
teszi azokat az esővíz. A jelen
lévő szakemberek már a helyszínen felvázolták, milyen esővíz-elvezetési megoldással lehetne javítani a helyzeten. A

probléma kiterjedtségét látva
Szunyogh László főépítész pedig azt javasolta: készítsen átfogó vízrendezési tervet az
önkormányzat. Szóba került,
hogy a megelőző ciklusban is
már látszott ennek a szükséges volta, pályázat is készült rá,
de az akkori városvezetés azt
utóbb visszavonta. Mint Cseléné Figula Edina jelezte, amit
a megtekintett helyeken láttak,
az több tucatnyi másik pontján
is jellemző Martinkertvárosra és Szirmára. Eredményként
mutatta ugyanakkor, hogy a
Latorca utcán található orvosi rendelőnél sikerült elvégezni az akadálymentesítést, és a
környék gondozásában is sok
segítséget kapnak a helyi lakosoktól.
A polgármesteri bejárás következő helyszíne a Balaton
utca volt, ahol önkormányzati tulajdonú ingatlanok állnak,
részben üresen, részben lakottan, de lelakva. Értékes telkek,

Cseléné Figula Edina kezdeményezésére tartott bejárást Veres Pál
Martinkertvárosban és Szirmán

házhelyek lesznek itt felszabadíthatók – állapították meg a
hivatali elöljárók. Itt is a környék korábbi elhanyagoltságát
érzékelteti, hogy 2019 tavaszán
bontatta el az akkori helyhatóság a „budisort”.
A kedd délutáni program
zárása a Mohostó utcán zajlott: errefelé az utak mindkét
oldalát elborítja a parkoló kocsik (ott lakók, üzletbe vásárolni érkezők, mások) sora, ami a
zömében szűk utcákon megint
csak nem szerencsés. Nehéz
tenni ellene – hangzott el a
rögtönzött megbeszélésen –,
minthogy önmagában a tiltás,

azaz KRESZ-táblák kihelyezése aligha oldaná meg a gondot.
Annál inkább égető a probléma, mert az Y-hidas, azaz
a belváros felé vezető vasúti
felüljárókat elkezdték lebontani (majd újjáépíteni), ez pedig
a következő két esztendőben
azt jelenti a szirmaiak és martinkertvárosiak számára, hogy
alternatív útvonalakat kell keresniük. A Bogáncs utca mint
alternatív útvonal csak korlátozottan képes ezt a feladatát
ellátni. Veres Pál jelezte, további egyeztetéseket kezdeményez
az ügyben a kormányzati illetékesekkel, kivitelezővel.

Felfüggesztik a miskolci beruházást

Egymilliárdot vonhat el a kormány

A repülőipar megpróbáltatásai nem várt intézkedésekkel járnak – indokolta a
Lufthansa Technik miskolci
beruházásának felfüggesztéséről szóló döntését a német
anyacég.

Az elvonások a városi szolgáltatásokat és a tervezett
beruházásokat is érzékenyen
érinthetik.

„A vállalat történetének
legnagyobb válsága a Lufthansa Technik Miskolcon
tervezett telephelyére is hatással van” – tájékoztatta lapunkat a cég. A vállalat igazgatótanácsa még a válság
kezdetekor döntött úgy, hogy
felfüggeszti a 2021-re tervezett repülőgéphajtómű-alkatrészeket javító gyár építését.
Mivel azonban az eddig hozott intézkedések nem érték
el a céljukat, és nem tudják
biztosítani a Lufthansa Technik hosszútávú túlélését, így
további, korábban elképzelhetetlen intézkedések váltak
szükségessé. „Ezért a Lufthansa Technik azt a döntést
hozta, hogy a 2021-re tervezett Lufthansa Technik Miskolc Kft. fejlesztését nem
folytatja a jövő évben”.
A céghez korábban felvett
munkavállalók további foglalkoztatása sem lehetséges,
erről már a néhány érintettet tájékoztatták is. A válság
miatt a repülőipari javítások
üzletág fejlesztésére vonatkozó előrejelzések változatlanul
pesszimisták, ezért az elkö-

A vállalat a történetének legnagyobb válságát éli meg
vetkező években alapos vizsgálatnak kell majd alávetni a
miskolci projekt hosszú távú
lehetőségeit.
Miskolc város vezetése sajnálattal vette tudomásul,
hogy a Lufthansa Technik felfüggeszti miskolci beruházását – tudatta közleményében a
polgármesteri hivatal.
– A COVID-19 világjárvány gazdasági hatásai kiemelten sújtják a légitársaságokat és a repülőgépipari
javításokat végző ágazatot,
emiatt, ahogyan a Lufthansa
Technik képviselői levelükben fogalmaztak, nem tudják
biztosítani a cég hosszú távú
túlélését. Miskolc város vezetése megérti és átérzi a vállalat
helyzetének súlyosságát, és továbbra is egyeztetéseket folytat a Lufthansa Technik képviselőivel – írják.

Örömteli ugyanakkor –
folytatják –, hogy „nem a
Lufthansa volt az egyetlen
nemzetközi befektető, amely
Miskolcot választotta beruházása helyszínéül, hiszen itt
tervezi létrehozni első Kínán
kívüli, 17,5 milliárd forintból megépülő gyáregységét a
Chervon Auto, amelynek köszönhetően 138 új munkahely jön létre Miskolcon és
környékén. A Patec pedig 1,7
milliárdból fejleszt Miskolcon,
71 új munkahelyet létrehozva”.
– Miskolc város vezetése
továbbra is megtesz mindent
azért, hogy a koronavírus világjárvány által okozott nehézségek közepette a város
továbbra is vonzó célpontja legyen a hazai és a külföldi befektetőknek egyaránt – zárul a
hivatal közleménye.
Kujan István

Közel egymilliárd forinttal
kevesebből kell gazdálkodnia
a miskolci önkormányzatnak,
ha a gépjárműadó eddig helyben maradó részét véglegesen
elvonja a kormányzat, illetve,
ha megszüntetik a közösségi
közlekedés állami támogatását – erről beszélt pénteki sajtótájékoztatóján Varga László
(MSZP) országgyűlési képviselő és Simon Gábor, a Velünk
a Város frakcióvezetője.
Varga László emlékeztetett,
a
koronavírus-világjárvány
okozta válság hatásai és a kormányzati intézkedések következtében Miskolcnak mintegy
hétmilliárd forinttal kell kevesebből gazdálkodnia.
– Korábban azonban mindig mondták ezeknek az in-

tézkedéseknek az ideiglenes
jellegét. Az országgyűléshez
benyújtott salátajogszabályból
kiderült, hogy a gépjárműadóból befolyó, eddig a városoknál
maradó összegeket végleg elvonnák. Ez Miskolc esetében
450 millió forint mínuszt jelent
– hangsúlyozta.
Ez azonban csak az egyik tétel – folytatta az országgyűlési
képviselő. – Egy írásbeli kérdésre adott válaszból ugyanis kiderült, hogy a közösségi
közlekedés állami támogatását sem folytatja a kormány a
jövőben. Ez felháborító, pláne
úgy, hogy Schanda Tamás államtitkár egy korábbi azonnali kérdésre még leszögezte: ez a
támogatási forma megmarad.
Az ellentmondó információk
miatt hét elején azonnali kérdést intéztem Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget
vezető
miniszterhez azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az említett

két állami támogatással. Sajnos
érdemi választ nem kaptam,
így jelenleg úgy tűnik, összesen egymilliárd forintot von el
Miskolctól az állam jövőre. Ez
érződhet a szolgáltatások színvonalán, hiányozhat a tervezett beruházásoknál – jelentette ki Varga László.
Simon Gábor hozzátette, a
Velünk a Város frakciója szerint a Fidesz kettős játékot
játszik, míg országosan elvonásokra készül, helyben azt követelik, Miskolc a kevesebb forrásból költsön többet.
– Egy merénylettel állunk
szemben, ahol a merénylő a Fidesz, akik úgy tesznek, mintha
otthon, a konyhaasztalnál játszanának Gazdálkodj okosant!
Amíg a miskolci tömegközlekedéstől elvesznek ötszázmillió
forintot, addig egymilliárdot
költenének űrkutatásra. A Fidesz által vázolt gazdasági modell még egy társasjátékban sem
működik, pedig ott csak játékpénzekről van szó – hangsúlyozta Simon Gábor.
A frakcióvezető kiemelte: a
Velünk a Város-frakció tagjai
továbbra is felelős várospolitikusokként fognak kiállni Miskolc elsődleges érdekei, fejlődése, működőképességének
megőrzése mellett ugyanúgy,
ahogy a valóságnak megfelelő,
a tényeket tiszteletben tartó tájékoztatásért is.
Tajthy Ákos

4 Politika

Miskolci Napló

MINDEN PROBLÉMÁT IKTATNAK
Pontosan nyomon követhető az ügymenet onnan, hogy
egy választópolgár jelez egy
problémát az önkormányzati
képviselőnek, egészen odáig,
hogy megtalálják a megoldást – január óta működnek
úgynevezett koordinációs
frakcióirodák a polgármesteri hivatalban.
Vegyünk egy példát: Bulgárföldön jelzi egy lakó a körzet
képviselőjének, hogy elhanyagoltak a fák, veszélyeztetik a
közlekedést. A képviselő az információt továbbítja az iroda
munkatársainak, akik iktatják
az ügyet, majd megkeresik az
illetékes szerveket, hatóságokat.
A megoldásig – esetünkben a
gallyazásig – minden lépést felvezetnek egy táblázatba, amit
a kabinetiroda is lát, így nincsenek párhuzamosságok, nem
dolgoznak egyszerre többen
egy ügyön. – Januárban nyitott
az irodánk, ketten dolgozunk
a tizenöt Velünk a Város képviselővel. Eddig bő 700-750 ügyet
iktattunk már, úgy is, hogy több
hónap kiesett a járvány miatt
– mondja Szentiványi Ildikó és
Csörsz Anett frakciókoordinátor.
– Amint felmerül egy probléma,
a képviselőink nevében kérem
annak megoldását, a munka elvégzését. A válaszokat szintén
vezetjük, ahogy a fogadóórákon
felmerülő kérdéseket is. Emellett
több mint hatvan lakossági és
utcafórumon vettünk már részt
január óta.
A frakciókat segítő irodákban nem csak koordinációs munkát végeznek: egyfajta
bázisai is az önkormányzati
képviselőknek a polgármesteri hivatalban – teszi hozzá

„Együtt tudunk
működni”
Nagy Ákos, a Fidesz frakcióvezetője értékeli az önkormányzati választás óta
eltelt egy évet.

Január óta működnek a koordinációs frakcióirodák. Fotó: Mocsári László
Seresné Horváth Zsuzsanna,
a Fidesz-KDNP irodájának
munkatársa. – Itt adott a technikai háttér, és megvan az ös�szeköttetés a frakció és a hivatal
között. A képviselők munkáját
főleg az ügyek adminisztrálásában segítem. Mint tudjuk, ők
nem főállásban végzik a munkájukat, viszont elég nagy feladatot ró rájuk egy-egy körzet
ügyeinek képviselete.
A frakciókoordinátor hozzáteszi, az irodában arra is lehetőség van, hogy a politikusok
személyesen, egymás között
egyeztessenek. Illetve számos
esetben fordult már elő, hogy
a választópolgárok itt felkereshették őket.
Az irodák egyik legfontosabb haszna – ezt már Szopkó
Tibor, a Velünk a Város önkormányzati képviselője mondja –, hogy a konkrét lakossági
problémákat közigazgatásilag
be tudjuk csatornázni a rend-

szerbe. – Ez korábban hiányzott. Amikor nyitott városházát és átláthatóságot ígértünk,
akkor azt is mondtuk, hogy
nem hatalmi szóval, hanem
egyfajta szolgáltatószemlélettel
viszünk ügyeket. Az irodák is
ennek szellemében jöttek létre.
Körzetében parkolóhelyek
kialakítására kérték már, de
elhárítottak egy egészségügyi
veszélyhelyzetet is az egyik
aluljárónál. Ezekre gyorsan
találtak megoldást. Az idei
költségvetési helyzet miatt
azonban több olyan ügy van
– útfelújítások elsősorban –,
amikre jelenleg nem áll rendelkezésre forrás. Milliárdokba kerülne például a belváros
egyes részein – Kandia köz,
Kazinczy és Déryné utca – a
különböző burkolatok cseréje.
Bazin Levente (Velünk a Város) a nyomonkövethetőséget és a visszakereshetőséget
emeli ki. – A munkánkat je-

lentősen megkönnyíti, minden
jogi, közigazgatási előírást betartunk. A választópolgárokkal való kapcsolattartásra is alkalmas az iroda – sorolja. – A
kialakított rendszer arra is alkalmas, hogy felmérjük, mi a
leginkább jellemző probléma
egy körzetben. Egy gyakoriságot is tudunk nézni, így elkészülhet egy teljes várost lefedő
problématérkép.
Vissza tudunk jelezni minden esetben a választópolgároknak az ügy állásáról – teszi még hozzá Bartha György.
– Nem csak akkor, ha megvan
a megoldás, hiszen azt úgyis látni fogja. De arról is tudunk tájékoztatást adni, mi
miért akadt el, jelenleg miért
nem végezhető el egy munka.
Összességében mondhatom,
hogy a lakótelepeken a fák állapota kardinális probléma,
ahogy a parkolási helyzet is.
Kujan István

„Hatalmas ígéretek hangzottak el a 2019-es miskolci önkormányzati választási
kampányban, hiszen a Velünk
a Város reklámújságjának lapjai sok mindent elbírtak. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az
ígéretek beváltása a mai napig
nem történt meg, elég, ha csak
a Salkaházi-támogatás emelésének elmaradására gondolunk, hiszen a beígért 12.100
forint nem érkezett meg a
miskolciakhoz, ahogyan az
iskoláskorú gyermeket nevelő családok 10 ezer forintos
támogatása is üres ígéret maradt” – nyilatkozta Nagy Ákos.
A frakcióvezető hozzátette,
„még mindig nem bérelhetnek kedvezményesen lakást
a miskolci pályakezdő fiatalok, ehelyett lakbéremelés
következett, mint ahogyan a
parkolási rendszer fejlesztése
vagy a Miskolci Pedagógustámogató program megindítása is csak a szavak szintjén
maradt”. Véleménye szerint a
város vezetése legalább egy
évet elvesztegetett, miközben
„semmit sem tanult és semmit sem felejtett”. – Előre jeleztük, hogy a város irányítói
nem tudnak majd kilépni a
tőlük megszokott négyszögből, amelyben a barátok jutalmazása, az áremelés, az ingatlaneladás és a hitelfelvétel
a meghatározó. Jól látható,

hogy elképzelések híján változatlanul ebben a „körben”
gondolkodnak. Miután valamennyi barát 4-5 munkahelyről kap fizetést, Miskolc
legjelentősebb
ingatlanait
árulják. Az áremelések sem
várattak magukra, nőtt a tömegközlekedés, a temetkezés díjtétele is. Most már az
önkormányzati bérlakásban
élők megsarcolása történik.
Úgy vélekedett, a Fidesz–
KDNP-frakciószövetség miskolciakat szolgáló javaslatait
gondolkodás nélkül utasítják
el, vonatkozzon az akár a lakbéremelések azonnali visszavonására, akár a miskolci vállalkozások támogatására vagy
az általuk képviselt választókerületek fejlesztésére.
– Ugyanakkor eltérő gondolkodásunk ellenére együtt
tudunk működni olyan fontos és valóban a miskolciak
érdekét szolgáló kérdésekben,
mint például a Klímavédelmi Akcióprogram, a kultúra
támogatása, a szeméttelepek
felszámolása vagy az oktatási
intézmények kérdése – hangsúlyozta.
„A város fejlesztése körében komoly eredménynek
érezzük, hogy a kormány támogatásával megkezdett beruházások, a Miskolctapolcai
Strandfürdő bővítése tovább
folytatódik, munkahelyeket
teremtve, míg a már meglévő munkahelyek megóvása
érdekében 25 milliárd forint
állami támogatáshoz jutnak a
miskolci vállalkozások”.

„Megerősítettük a miskolciak szociális hátterét”
A 2019 őszi önkormányzati választások óta elvégzett
munkájáról Simon Gábor, a
13. számú egyéni választókerületi képviselő számolt
be lapunknak.
Az elmúlt egy év során önkormányzati képviselőként
folyamatosan és többféle feladatban kellett helyt állnunk.
Képviselői
tevékenységem
középpontjába a városi köz-

gyűlési és bizottsági munka
került, emellett frakcióvezetőként a képviselőcsoport is
számos feladatot adott, és természetesen a választói körzetem működésére, fejlesztésére is kiemelten figyeltem. A
ciklus elején kitűzött célt, a
Nagy-Miskolc program megvalósítását változatlan tartalommal folytatjuk. A Fidesz-kormány pénzelvonása,
az előző városvezetéstől örö-

költ 10 milliárdos hiány és
a koronavírus által okozott
egészségügyi és gazdasági válság ellenére is lépésről lépésre
haladunk előre.
Különösen fontos eredményeknek tartom, hogy bővítettük a jövedelemarányos
fűtéstámogatási rendszert, a
tűzifatámogatás keretét, kiterjesztettük az önkormányzati
gyógyszertámogatást,
és bevezettük a születési tá-

A Nagy-Miskolc program megvalósítását változatlan tartalommal folytatják. Fotó: M. L.

mogatást. Növelni tudtuk a
szociális juttatások jövedelemhatárát, a temetési támogatás összegét. Vitathatatlan
sikernek tartom, hogy ismét
elérhetővé tettük a közép–
és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok számára
a Bursa Hungarica ösztöndíjat az alacsony jövedelmű
családok körében. Kifizettük
a Salkaházi programban az
egyszeri 5 ezer forintot, illetve 10 százalékkal megemeltük a támogatási összegét,
ezen kívül a nyugdíjasklubok
működését 50 ezer forintos
támogatással segítettük. Ös�szességében elmondhatjuk,
hogy a városban élők szociális hátterét megerősítő intézkedésekkel a miskolciakat
a születéstől az életük végéig
segítjük.
Pályázati támogatással a kultúra és környezetvédelem területére is forrásokat juttattunk,
megkezdődött a vállalt 10 ezer
fa ültetése, a komposztkeretek
kiosztása. Folytattuk a megkezdett fejlesztéseket út– és
kerékpárút-építéssel, intézmények felújításával. Megkezdtük
a rendészet munkájának ra-

cionalizálását, új terepjárókat
vásároltunk, megdupláztuk a
kutyás járőrök számát, és növeltük a rendőrség támogatását.
Számos városüzemeltetési probléma halmozódott fel
a korábbi évek során, összesen 43 ügy megoldását kezdtük meg, többségét sikeresen lezártuk. Tulajdonképpen
szinte minden héten újabb
ügyeket, lakossági panaszokat
kellett menedzselni. Ezek közül kiemelném a közvilágítás
javítását, a közösségi közlekedési megállóhelyek fertőtlenítő takarítását, homokozók és
ülőkék cseréjét.
Állandó gondként jelentkezett az elöregedett vagy életveszélyessé vált fák átláthatósági
gallyazása, a veszélyes ágak és
fák eltávolítása. Erre került
sor a Győri kapuban több helyen, az Aba utcán, a Thököly
utcában és a Szent István utcán is. Ősszel minden fát pótolni fogunk, úgy, ahogy azt
ígértük és vállaltuk. Teljesült
a lakók kérése az Aba és a Tizeshonvéd utcában, ahol több
padot helyeztünk ki számukra. Áttekintettük több közle-

kedési tábla indokoltságát, néhány helyen cseréltük, újakat
helyeztünk ki.
Körzetemben is fel kellett
venni a harcot az illegális szemetelőkkel, sajnos többször
előfordult, hogy már csak az
éj leple alatt leöntött szemetet
tudtuk felszámolni, de ezt is
meg kellett tenni. Gondot jelentett a patkányok elszaporodása, ezt több rendkívüli irtás
elrendelésével kezeltük. Sokak
által ismert, hogy az előző vezetés szétverte a választókerületeket, ezzel természetes egységeket, lakóházakat szakított
szét, ami sajnos jelentősen
megnehezíti az egyéni képviselői munkát. Ennek ellenére
aktívan tartottam a körzet lakóival a kapcsolatot, több fogadóórát és utcafórumot rendeztem, választóim számára
elektronikus felületeken állandóan rendelkezésre állok.
A fenti felsorolás korántsem teljes, de jól mutatja, hogy
a választókerületben sokféle problémát oldottunk meg,
miközben számos új fejlesztés
– játszóterek, utak, óvodaudvarok – rekonstrukciójának
tervezését kezdtük meg.
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RÉGI-ÚJ VEZETŐ A RENDÉSZET ÉLÉN
Rendes, októberi ülését tartotta csütörtökön Miskolc
város közgyűlése.
A napirendi pontok megvitatása előtti felszólalásában Miskolc polgármestere figyelmeztetett, a koronavírus-járvány
második hulláma másféle védekezési módszereket követel meg,
és arra kell törekedni, hogy a
nemzetgazdaság ne álljon le. Továbbra is intenzív kommunikációs kampányt fognak folytatni,
hogy a járvány terjedését fékezzék, megállítsák. Felelős magatartást kért mindenkitől Veres
Pál. De látni kell azt is, hogy a
védekezésnek nagy ára van: a
város gazdaságára is erősen rányomta bélyegét, összességében
több mint 5 milliárd forint hiányzik a város költségvetéséből
emiatt. Felelősséggel, takarékoskodva kellett meghozni döntéseket, fogalmazott a városvezető.
Örömteli ugyanakkor – folytatta
– hogy a befektetői érdeklődés
nem lanyhult Miskolc iránt. Ő
maga is tárgyalt a Chervon Auto

nagyvállalattal, letelepedésüket
sikerként tudják elkönyvelni.
A grémium tárgyalta, és meg
is szavazta a város 2030-ig szóló
turizmusfejlesztési stratégiáját. A
képviselők döntően egyetértettek
abban, hogy a turizmus Miskolc
számára kitörési pont. A Velünk a
Város-frakció tagjai a dokumentum szakmaiságát, részletgazdagságát emelték ki a vita során, valamint azt, hogy az anyag készítői
előzetesen egyeztettek a szakma
képviselőivel, a helyi éttermekkel,
idegenforgalmi szakemberekkel.
Az ellenzék viszont plágiumot
emleget, így vitára sem tartotta
azt érdemesnek.
A korábban elfogadott ingatlangazdálkodási stratégia
részeként a város mostantól
külön támogatja a szociálisan
rászoruló bérlőket. Erre egy
alapot hoz létre az önkormányzat. Egy differenciált,
szociális alapú támogatásról
van szó, aminek mértéke 10,
illetve 20 százalék. November
1-jétől biztosítható, a bérlőknek kell benyújtani a kérelmet.

A megemelt bérleti díjakból
befolyó összegből pedig felújítják a leromlott állapotú lakásokat Miskolcon. Az ellenzéki képviselők előkészítetlen,
elhibázott döntésnek tartják a
bérleti díjak emelését.
Abban azonban egyetértés
volt a közgyűlésben, hogy meg
kell fékezni az illegális szemétlerakásokat. Erre kiírtak egy
országos pályázatot is, amihez
Miskolc is csatlakozna, a város
27 millió forintos támogatást
nyerhet el. Ebbe a témakörbe
tartozik, hogy optikai hulladékválogató üzem épülhet a borsodi megyeszékhelyen, melyhez
az építési szabályzat módosítására van szükség. A tervezett
új egységben már korszerű gépekkel történne a szétválogatás,
kézi erővel csak az utóválogatást végeznék, hogy ha hibázik a
rendszer, korrigálni tudják azt.
Zárt ülésen döntöttek arról
is, hogy ki kerüljön a Miskolci
Önkormányzati Rendészet élére. A szervezetet Vincze Csaba,
58 éves nyugalmazott rend
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A képviselők döntően egyetértettek abban, hogy a turizmus Miskolc számára kitörési pont.
Fotó: Mocsári László
őr alezredes irányítja majd. A
régi-új vezető pályázatra benyújtott anyagában úgy fogalmazott: „Nagyon fontosnak
tartottam és tartom ma is, hogy
biztonságos utcákat, közterü-

leteket csakis hatékony összefogással, a rendvédelmi és rendészeti szervek, valamint civil
szerveződések és a biztonságért
tenni akaró állampolgárok szoros együttműködésével lehet

biztonságosabbá, élhetőbbé alakítani. Mindezt nem öncélúan,
hanem a városlakók érdekében,
biztonságuk megteremtéséért
kell megtenni.”
Kujan István

A közgyűlésről a frakciók vezetői a következőket nyilatkozták lapunknak:
SIMON GÁBOR
(Velünk a Város, frakcióvezető)

HEGEDŰS ANDREA
(Velünk a Város, frakcióvezető-helyettes)

NAGY ÁKOS
(Fidesz, frakcióvezető)

MOLNÁR PÉTER
(KDNP, frakcióvezető)

Az új lakbértámogatási rendszer bevezetése volt talán a mostani
közgyűlés legfontosabb
napirendi pontja. Ennek bevezetésére már
augusztusban ígéretet
tettünk. Az önkormányzati lakásban élő bérlők
lakbértámogatást igényelhetnek, ez már november 1-jétől lehetőségként fennáll minden
olyan bérlő számára, aki szociálisan rászorul.
A rászorultság feltételeit az önkormányzati
rendelet határozza meg, tíz-, illetve húszszázalékos támogatásban részesülhetnek az igénylők. Ez egy új program. Nekünk mindig az volt
az elvünk, hogy azokat kell segítenie az önkormányzatnak, akik valóban rászorulnak. Egy
szűkös anyagi helyzetben főleg ezt kell szem
előtt tartanunk. De kellő figyelmet fordítunk a
turizmus fejlesztésére is. A Herman Ottó Turisztikai Fejlesztési Stratégiához még csak hasonló sem volt Miskolcon. Már tavasszal megkezdték ennek kidolgozását, a járvány miatt
csúszott a bemutatása. Frakciónk támogatta,
és elfogadta az előterjesztést, de nem csak mi
tettünk így: széles körű szakmai egyeztetés
volt a dokumentum kidolgozásánál, bevonták
a miskolci szállásadókat, vendéglátósokat – az
ő javaslataik is beépültek a vaskos, 250 oldalas anyagba. A Magyar Turisztikai Ügynökség
szintén megvizsgálta a stratégiát, állásfoglalásuk szerint Miskolc jövője szempontjából fontos, támogatandó célokat fogalmaz meg. Szintén régi kérdés, mit lehet kezdene az illegális
hulladéklerakókkal. Ez visszatérő probléma.
Elsősorban a felelős magatartásra szeretném
felhívni a figyelmet; a lakókörnyezetünk megóvásáért tennünk kell, a háztatásban keletkező szemetet bevihetjük a hulladékudvarokba,
társasházak kérhetnek lomtalanítást, ezekhez
biztosítja a konténereket a MiReHu. Mindannyiunk érdeke, hogy a város tiszta és szemétmentes legyen. Most pedig jött egy olyan
lehetőség, hogy az illegális hulladéklerakók
felszámolása érdekében pályázhatunk. Ennek
az a jelentősége, hogy nem az önkormányzat
kasszáját terhelné az újra és újra megjelenő
hulladéklerakók megszüntetése, hanem pályázati forrás állhat majd rendelkezésre. Ezzel
pénzt takaríthat meg az önkormányzat.

A város turizmusfejlesztési stratégiájának elkészítését komoly
szakmai és társadalmi
egyeztetés előzte meg.
A Magyar Turisztikai
Ügynökségtől
pozitív visszajelzést kapott.
Frakciónk célja, hogy
Miskolc és térsége turisztikai potenciálja, az
ágazat gazdasági teljesítménye 2030-ra a mainál meghatározóbb részben járuljon hozzá
az országos célok eléréséhez. A dokumentum
megírásánál a Központi Statisztikai Hivatal,
hazai és nemzetközi szakmai oldalak adatait,
ajánlásait is felhasználtuk, így szakmai hitelesség, következetes stratégiaalkotási szemlélet jellemzi. Tényekre, hazai és külföldi kutatásokra, elemzésekre, jogszabályokra épül.
Plágiumvizsgálati szoftverekkel ellenőriztük,
közel 90 százaléka saját szellemi termék. Az
ellenzék a tőlük már megszokott módon formai kritikát tett, de szakmai javaslattal nem
élt. A szintén elfogadott lakbértámogatási
rendszer az augusztusban meghozott ingatlangazdálkodási program egyik fontos része.
A frakciónk – ígéretéhez híven – a város gazdálkodását oly módon teszi rendbe, hogy az
önkormányzati bérlők megnövekedett terheit 20, a náluk jobb helyzetben lévőket 10 százalékos mértékben támogatja. Ezzel megvalósul a transzparencia, az igazságosság és a
hatékonyság a város ingatlangazdálkodásában. Az illegális hulladékkal továbbra is küzdünk viszont. Az újratermelődő szeméthalmok egészségvédelmi és környezetvédelmi
szempontból elviselhetetlenek. Az előző városvezetés nem járt el körültekintően, amikor hagyta elhatalmasodni ezeket, nem tett
megelőző lépéseket annak érdekében, hogy
helyesen használja a lakosság a szelektívhulladék-szigeteket, hulladékudvarokat. Az önkormányzat mindenkor köteles az illegális
hulladék elszállításáról gondoskodni a közszolgáltató vagy más gazdálkodó szervezet
útján. Ez pedig költséges. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy megoldást találjunk az
áldatlan állapotok megszüntetésére. A Belügyminisztérium által kiírt pályázati felhívás
eredményt hozhat a környezetünkre káros illegális szemét felszámolásában.

A turizmusfejlesztés kapcsán a miskolci
baloldal már önmagára is gyanakszik, hiszen
tájékoztatásuk
szerint plágiumellenőrző
szoftverrel nézték át
saját előterjesztésüket.
A mi számításaink szerint túl sok eredeti és önálló gondolat így
sem jutott bele, de ami ennél is nagyobb baj,
hogy a koncepció biztosan átgondolásra és
átdolgozásra szorul majd, hiszen az alapjait jelentő dokumentumokat is módosítani
szükséges. A hatalmas terjedelem és mások megjelölés nélküli idézgetése helyett a
miskolciak beérték volna néhány saját gondolattal is. Az mindenesetre megnyugtató,
hogy a kormány koordinálásában zajló beruházások (miskolctapolcai fürdőkomplexum, Diósgyőri vár) fejlesztése folyamatos, ugyanakkor az anyagból hiányoljuk az
önkormányzat önerős fejlesztéseit, hiszen
mindent a kormány támogatásával, illetve vállalkozói tőke bevonásával kívánnak
megvalósítani. A város vezetése gondolkodás és indokolás nélkül söpörte le azon
indítványunkat, amely a lakbéremelések
azonnali visszavonására vonatkozott. A
miskolci baloldal legendás szociális „érzékenysége” több ezer miskolcit lehetetlenít el újra a hihetetlen mértékű és évekig
tartó díjemeléssel, melyhez képest a beszedett díjak néhány százalékát kívánják vis�szajuttatni a rászorulóknak. A díjemelés
elfogadhatatlan, a rá kínált megoldás álságos, így azt kértük a város vezetésétől, hogy
gondolja át újra a javaslat visszavonását, de
ettől elzárkóztak. Az illegális szemét elleni
küzdelem Miskolcon is fontos. A kormány
a tavalyi 3 millió forintos pályázati ös�szeget felemelte, így Miskolc ebben az évben 27 millióra pályázhat. Ritka az olyan
előterjesztés, melyben a jobb- és baloldali
képviselők egyformán szavaznak, de most
ez történt. Frakciónk javaslatot tett arra,
hogy a pályázaton elnyert összegből ne
csak a szemét elszállítása történjen meg,
hanem azon helyek növényzetének ritkítása vagy eltávolítása is, ahol a szemét lerakása megtörténhet.

A városvezetés most
sem tudott a közgyűlés elé terjeszteni egy
teljesen saját kútfőből
elkészített anyagot. A
turizmusfejlesztési stratégiában vannak ös�szeollózott részek. Ez
egy leíró anyag, ami legalább elismeri az előző időszak eredményeit. Rámutat például, hogy 2012-2019 között
az összes vendégéjszakaszám Miskolcon 72
százalékkal nőtt. De az attrakciót, a nóvumot
hiányoljuk az anyagból. A KDNP szerint a
turizmus stratégiai ágazat. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az előterjesztésünket, amely a
városunkban vendéglátóipari tevékenységet
végző vállalkozások és személytaxi-szolgáltatást végzők számára a közterület-használati díj 2021 végéig történő elengedését, illetve
a bérleti díj csökkentését indítványozta, napirendre sem vette a baloldali városvezetés.
Pedig a vírus okozta nehézségek miatt támogatni kellene a szektorban tevékenykedő
miskolci vállalkozásokat. És ne feledkezzünk
meg arról, hogy a kormány támogatásának
köszönhetően milyen, a turizmust is pozitívan érintő beruházások indultak és tartanak
jelenleg is Miskolctapolcán és Diósgyőrben.
Mi, kereszténydemokraták nem támogattuk
a lakbérek drasztikus felemelését. Szomorúan
vettük tudomásul, hogy nem vette napirendre a polgármester és a baloldali városvezetés
a Fidesz és a KDNP előterjesztését: azt kezdeményeztük, hogy az augusztusi döntést vonja vissza a közgyűlés, mert ezzel a szociálisan
érzéketlen döntésével a baloldali koalíció sok
ezer miskolci nyugdíjast és családot hoz lehetetlen helyzetbe. A drasztikusan megemelt
lakbér mellett több százezer forintos kauciót
is be kell fizetnie a már évek, évtizedek óta a
bérlakásban élőknek is. Nem tudjuk támogatni a miskolci ingatlanvagyon eladását sem.
Ellenben a környezetvédelmet maximálisan
támogatjuk. Azt valljuk, hogy a környezetvédelem az teremtésvédelem is, ami értékalapú, és a cselekvést tartja legfontosabb feladatának. Örülünk a kormány akciótervének és
annak, hogy támogatják az illegális szemétlerakók felszámolását. Közös ügyünk és felelősségünk, hogy tiszta legyen a városunk.
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ÉRTÉKET TEREMTENI MOST IS KIHÍVÁS
„Fontosnak tartom, hogy
elfeledett és kortárs zeneszerzők művei is megszólaljanak az általam szervezett
koncerteken, hiszen színesebbé teszik zenei műveltségünket” – mondja Flach
Antal. – Az álmaim megvalósításához azonban mindig
szükségem van együttműködő kollégákra, akiknek
köszönet ezért.
Flach Antal nívódíjas csembalóművész, számtalan miskolci zenei ismeretterjesztő
hangverseny és koncertsorozat
szervezője, valamint a Bartók
Béla Zene– és Táncművészeti
Szakgimnázium tanára. Hitbeli
és zenei élete szorosan összefonódik. – A Szent Imre-templomba jártam, ott kezdtem a szervezést tizenkilenc évesen: ez volt
az első koncertem. Ide nyaranta egy-egy hangversenyt szerveztem, hiszen akkoriban Pesten tanultam a Zeneakadémián,
ahol emlékezetes volt, mikor egy
svájci zeneszerző műveit előadva az intézmény rektora a svájci nagykövetet is elhívta. Ezek a
szervezési feladatok akkoriban
még csak ösztönből jöttek. Az
első tudatos munkám valójában
a Bach-hét volt. Úgy szerettem
volna, hogy a sorozat minden
egyes része keresztmetszetét adja
a teljes, hihetetlenül gazdag életműnek. Úgy érzem, ezzel engedtem ki a szellemet a palackból,
mert ezt követte a Kamarazenei
Nyár, a Zenei Szemere Szalon, és
egyéb zenei ismeretterjesztő sorozaton kívüli koncertek.
Szeret felfedezni elfeledett zeneszerzőket
Másképp kutat, mint akik
egy tudományos előadásra készülnek, a dallamokat is meg

akarja mutatni. Vannak olyan
élményei, amikor rácsodálkozik egy-egy zeneszerzőre, főleg magyarokra, akikről még
nem hallott. – Aztán kiderül
számomra, hogy az egy rendkívül színvonalas komponista
volt, ez még jobban megdöbbent, mert azt érzem, nem sáfárkodunk elég jól a kulturális
értékeinkkel. Hallgatva őket
megelevenedik, élővé válik az
a korszak, amiben éltek – meséli. A kutatás után jön a szervezés, ez a második lépcsőfok,
hiszen amikor valami érdekesre bukkan rá, azt meg akarja
mutatni a közönségnek. Minden erejével azon van, hogy ha
szavakban nem is, de legalább
a pódiumon sikerüljön átadnia mindazt az érzést, ami akkor születik meg benne, amikor még csak belső hallással
próbálja meg kideríteni, miféle zenét rejtenek e több száz
éves kéziratok, poros nyomtatványok. – Kisebb részfeladatokat le tudok osztani, de
legtöbbször magányos farkasként dolgozom, mert tudom,
hogy a kollégáknak is számtalan dolguk van. Segítőim
mindig érezték a súlyát a rendezvényeknek, kalandnak tekintették megtanulni a nehéz
darabokat a szemnek nem túl
kellemes kéziratokból. A közönség hozzáállása pedig különleges, csak jót nyilatkoznak
a koncertekről, sokan közülük
visszatérőek. Jólesett az is, mikor tömegek szerettek volna
bejutni a kis létszámot befogadó Zenei Szemere Szalonba –
idézi fel.
Elsőként az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársai
dolgoztak a kezem alá. Segítőkészségüknek köszönhetően rövid idő alatt is sok kottát

Emelkedő betegszám,
átszervezések
A megyei kórházban szükségessé vált a belgyógyászati
ellátás átszervezése azért, hogy az épületében található
ágykapacitásokat is a koronavírusfertőzés-gyanús, illetve igazoltan fertőzött betegek ellátása érdekében igénybe tudják venni.
Folytatás az 1. oldalról

Mivel a Semmelweis Tagkórház első vonalbeli járvány
ügyi ellátóhely, a korábban itt
ellátott fekvőbetegek közül a
gyógyultakat, illetve a háziorvosi felügyeletet igénylőket
hazabocsátották, a továbbra
is kórházi ellátást igénylő betegeket a Szentpéteri kapui telephelyen helyezték el.
Az ellátások zöme szintén a Szentpéteri kapuba,
néhány a Semmelweis Tagkórház Rendelőintézetbe került át. A III. Belgyógyászat
endokrinológiai és diabetológiai, gasztroenterológiai
és I. kardiológiai szakrendelőjét a Szentpéteri kapui telephelyen találják a betegek,
ugyanezen osztály II. és III.
kardiológiai szakrendelőjét
és a IV. Belgyógyászat-kar-

diológia szakrendelőjét a
Semmelweis Tagkórház Rendelőintézetben kereshetik fel.
A hematológiai szakrendelés
a Szentpéteri kapu sugárterápiás épületébe került. A IV.
Belgyógyászat- diabetológia
szakrendelés pedig még szervezés alatt áll.
A Miskolc Televízió vendége lesz hétfőn Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház
főigazgatója, aki a Miskolci
Napló című műsorban beszél
majd a covidgyanús és az igazoltan covidos betegek miatti átszervezésekről, felhívja
a figyelmet arra, hogy egyre
több családot érint a fertőzés,
szó lesz arról, hogy hova költöznek a szakrendelések, valamint a telefonnal kapcsolatos panaszokra is reagál.

Mikor a 19. századi zenével foglalkozik, olyan, mintha egy arisztokrata családnál vendégeskedne

tud átnézni. Ezentúl a Régi Zeneakadémia gyűjteményében
kutat, ahol – mondja – igazán
bizsergető érzés eredeti Erkel-,
Bartók– vagy Liszt-kéziratokat
tartani a kezében.
Zenészként tüzet gyújt
közönségében
A csembalóművész Bachot
és Rachmaninovot is szívesen
játszik, de valójában nem kedvenc zeneszerzői vannak, hanem kedvenc szerzeményei. A
legkedvesebb pedig mindig az
a számára, akivel éppen foglalkozik. Fontos neki, hogy lelkesedjen, maximálisan figyeljen a darabra, amit előad, mert
csak így van esély arra, hogy a
közönség is megérezze és megszeresse az adott komponistát.
– Magyarországon mindig voltak tehetségeink, akik alkottak,
reflektálva a hétköznap eseményeire, és „szikrát dobtak a
nemzet szívébe”. Jelenleg a 19.

század zeneirodalmával foglalkozom – emeli ki.
Mint mondja, a szakmai teljességéhez a tanárlétre is szüksége van. Szeret nevelni, órán
is gyakran odaül a zongorához, hogy élőzenével illusztráljon, mert annak sajátosabb
atmoszférája van, mintha lemezről hallgatnánk valamit. –
Ez lelkesíti a gyerekeket. Fontosnak tartom tudatosítani
bennük, hogy mi is a művész
feladata. Szeretném, ha ők is
nagyon hasznosnak éreznék
magukat majd felnőtt korukban, mint ahogyan én is megélem ezt a hálás közönségem révén. Feladataimmal úgy érzem,
szerves része vagyok a városnak – hangsúlyozza.
Tele van ötlettel
Sokat gondolkodott már
azon, hogy melyik korban élne
legszívesebben, ha választhatna. Szimpatikusnak tartja az

idealista 19. századot, mert sok
jó és szívet melengető dolog
jött létre akkoriban. – Mivel
azonban nem érzem magam a
21. századtól elidegenedettnek,
inkább csak ellátogatnék oda
– magyarázza. – Mikor a 19.
századi zenével foglalkozom,
olyan, mintha egy arisztokrata családnál vendégeskednék,
ahol az enteriőrnek elidegeníthetetlen része egy zongora, ami körül szellemi élet folyik politikáról és nemzetről.
De érdekel például az űrkutatás, lenyűgöz az űrtechnológia,
ami abban a korban egyáltalán
nem volt. Értéket teremteni
pedig most is kihívás – vallja
Flach Antal.
Ötletekkel tele van, tervei
között egyebek mellett további koncertek szervezése, CD-k
felvétele és könyvek összeállítása is szerepel. Úgy érzi, ezzel jó szolgálatot tesz az utókornak, főleg a zenei kultúra

iránt érdeklődőknek. Ráadásul a kötetek erősíthetik majd
a lokálpatriotizmust az olvasókban, hiszen miskolci kiadványokat tervez. Népdalok
tömkelege szól városunkról,
sőt, voltak zeneszerzők, akik
egész életükben vagy hos�szabb-rövidebb ideig kötődtek Miskolchoz, hiszen a város
és környéke megihlette őket. –
Magam is megdöbbentem, milyen szép gyűjteményt lehet kiállítani ezekből. Törekvéseimet
ösztöndíjjal támogatja három
éven át a Magyar Művészeti Akadémia, ahol elnyertem
egy pályázatot. Ez inspirál arra,
hogy ne csak magamnak vagy
egy szűk közegnek fedezzek
fel újdonságokat, hanem biztassak mindenkit arra a látásmódra, hogy minden kultúrkincset érdemes megbecsülni
– fogalmaz a nívódíjas csembalóművész.
Répássy Olívia

Jegyzet

Találkozás a halállal
Vasárnaponként
apámhoz járunk az avasi temetőbe. Fagyban, hóban, kánikulában, sietősen, kettesével
vesszük a dombra vezető, rogyadozó lépcsőket. Anyám
képtelen elszakadni tőle.
Kora reggel megveszi a virágot, amit addig helyezget,
babusgatva rakosgat a síron,
míg ki nem panaszkodja magát. Igyekszem távolabb állni,
inkább nézem a magasból a
mozgalmas várost, hagyom,
hadd beszéljék ki magukat.
Drága apám sosem beteg.
Erős, nagyon erős, egyetlen
rántással kurblizza be a Varszavát. Kerékcserénél lusta
előbányászni az emelőt, egyedül billenti az autót a bakra.
Először májusban panaszkodik a gyomrára, júniusban
már dolgozni is képtelen. Hamar kiderül, hogy daganatos.
A hatodikos évzáróról már
lemaradok, apámat kísérjük
Pestre a Péterfy Sándor utcai
kórházba. Hatalmas gyógyítócentrum, a homlokzatán
egy futótranszparens – a szo-

cializmusban legfőbb érték
az ember. Ki- be menet an�nyiszor olvasom, hogy örökre
megjegyzem.
Bach László professzor operálja, de nagyon rövid a műtét. Felnyitja és visszavarrja.
Anyám tudja meg először a
diagnózist. Másodszorra én,
tizenkét évesen szembesülök
ugyanezzel. Apámnak már
csak három hónapja lehet
hátra. Forog a világ velem és
köröttem. Nyomaszt a tehetetlenség, a titok, amit nekem
se lenne szabad tudni. Áltatom magam, igyekszem nem
elhinni, hiszen az orvosok is
tévedhetnek.
Anyám erős, még tartja
magát. Lelket önt apámba,
nyugtatgatja, hamar meg
gyógyul. Élete legnagyobb
szerepét játssza, magában
vagy előttem sírhat. Hetente egyszer kiállja a sort a
Bagolyvári kerületi tanácsi
tisztiorvosi hivatalban, hogy
engedélyezzék a fájdalomcsillapító morfiumot. Bakos
doktor bácsi naponta két-

szer jön injekciózni. Tapintatosan a műtéti heget is megnézi. Megnyugtatja apámat,
hogy szépen gyógyul, hamarosan talpra állhat. Közben
mamám, apám testvéreinek
telefonál, megkérdezi tőlük,
eljönnének-e elbúcsúzni tőle.
Augusztus harmadik hetében már kevés a napi két ampulla morfium. Visszakerül
a kórházba. Érzi, hogy rettenetesen fogy. A tükörben
látja, beesett az arca, és egyre erőtlenebb, s pokoli fájdalmak gyötrik. Gyanús, hogy a
nyolcágyas szobában magas,
fehér paravánokkal körülvéve fekszik. Amikor magától szembesül a valósággal,
feláll, és a vizitnél leken egy
nagy pofont a professzornak.
Prónay Gabi bácsi szó nélkül
hagyja, sosem akar rá emlékezni.
Egy derűsnek ígérkező reggel, augusztus utolsó csütörtökén kapjuk a halálhírt. A
temetésre apám örökösen
benzinszagú kocsijával gurulunk a gyászhintó mögött.

Különös, hogy egy idegen ül
a kormánykerék mögött. Még
nagyon gyerek lehetek, mert
magamat sajnáltatom, mi
lesz velünk apám nélkül. Mamám eddig bírja. Összeroppan. A temetésen még tartja
magát, hatnak a gyógyszerek,
de nem nyugszik, míg meg
nem nézi a koporsóban fekvő, csontsovány apámat. Nekem is látnom kell az elkínzott arcát, a semmibe révedő,
erőszakkal lecsukott szemeit. Nem is sejtve, ez a pillanat egy életen át kísért majd.
Beég a kép a retinámba.
Három nap múlva telefonál
a vállalat gépkocsi-előadója, párttitkára, hogy ha nem
zavar, felugrana. Sietős, nem
kertel, kezében a leltárívvel
elkéri apám sofőrbundáját s
a csizmáját. Az irhakesztyűt
egy legyintéssel elintézi, erről nagyvonalúan lemond.
Búcsúzóul mindannyiunkat
egyszerre vigasztal – megnyugtat, az élet nem állhat
meg…
Szántó István
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A festményein
keresztül szólal meg
Festék vegyítése más anyagokkal – ez jellemző Miroljuba Gendova festőművészetére, amit most a City
Art Galériában ismerhet
meg a közönség.
A kiállító művész Buda
pesten született, a Magyar
Képzőművészeti
Főiskola
festő szakán, majd a Magyar
Iparművészeti Főiskola tex
til-gobelin szakán végzett.
Tagja a BULG’ART alkotói
csoportnak, a Bolgár Kultu
rális Fórumnak és a Magyar
Alkotóművészek Országos
Egyesületének. A kiállítás
megnyitón
Papadopulosz
Petkova Adriana mondott
beszédet. – Miroljuba Gendova kiteljesedésének fő te
rülete a festészet, amellett,

hogy gobelinmester is. Te
hetsége kifogyhatatlan ener
giával és szorgalommal pá
rosul. Magyarországon és
Bulgárián kívül volt kiál
lítása Svájcban, Németor
szágban, Olaszországban,
Kanadában, Teheránban és
Chicagoban. Határozottan
sajátos stílusa van, vegyíti a
festéket cementtel, textillel,
gipsszel, papírral, színválasz
tása általában a meleg pasz
tell. Képein megjelennek a
bolgár hagyományos népi
kultúra elemei – mondta a
tolmács, fordító és barát.
Miroljuba Gendova sze
rint a művészek a festmé
nyeiken keresztül beszélnek.
A kiállításmegnyitón Zsekov
Mónika hegedűművész bol
gár dallamokat játszott.

képalája
A tárlatot????????????????????????
hétfőn nyitották meg. Fotó: Végh Csaba

A TÖRTÉNET, AMIT AMERIKÁTÓL
MISKOLCIG MINDENHOL ÉRTENEK
Tracy Letts a kortárs amerikai drámairodalom egyik
legelismertebb alakja. Keszég
László rendezésében Magyarországon most először
látható a Linda Vista című
vígjáték Lőrinczy Attila fordításában, Harsányi Attilával
a főszerepben.
Linda Vista nem egy nő, ha
nem a kaliforniai San Diego
egyik óceánparti lakónegye
de, ahová az ötvenéves Wheeler
(Harsányi Attila) egy kataszt
rófával felérő válás után beköl
tözik. Mindazonáltal nők na
gyobb számban jelennek meg
a történetben, hiszen a romjai
ban heverő fotográfus változa
tos párkapcsolati kísérletek út
ján igyekszik talpra állni. Keszég
László rendező reméli, hogy az
életközépi válságot elmesélő tör
ténet örökzöld lesz.
– Én is éppen egykorú vagyok
a főszereplővel, ismerem ezt a
periódusát az életnek. Az élet
középi válság témája nem ide
gen sem egy amerikainak, sem
egy magyar nézőnek, bármelyik
kontinensen érthető – mondja a
rendező. Hozzáteszi, a miskol
ci társulatban minden szerepre
megvolt a tökéletes színész. – A
főszereplő mellett nagyon ko
moly női szerepek vannak eb
ben a darabban, és a másik két
férfiszereplőnek is megvan a
drámai magja, megvan a szerep

A darab főszerepében Harsányi Attilát láthatja a közönség. Fotó: Végh Csaba

ben az, amiért érdemes egy szí
nésznek reggel felkelni – eme
li ki Keszég László. – Ez nem a
klasszikus hármas egység alap
ján működő dráma. Itt, akár
egy filmben, több hónap telik
el az első pillanattól az utolsóig,
így olyan jelenetek sorát láthat
ja majd a néző, melyeket rend
kívül professzionálisan kellett
felépíteni, hiszen itt nincs vágás,
itt nincs „tíz hónap múlva” fel
irat – részletezi a rendező. Mint
mondja, ez egy rendkívül nehéz
főszerep, de nem csupán a folya
matos öltözés miatt.
„Veszek egy nagy levegőt az
elején, és kifújom a végén.” Így
foglalja össze röviden az előa
dást Harsányi Attila, akit Whee
ler szerepében láthat a közön
ség. – Sokáig azt hiszi, hogy jól
van, aztán történik valami, ami
kibillenti az addigi életéből, és

NYOLCAN KAPTAK KITÜNTETÉST
Nyolc, Miskolchoz kötődő
személynek adományozott
állami kitüntetést október
23. alkalmából Áder János
köztársasági elnök.
A hegesztett szerkezetek
tervezése, illetve optimalizá
lása területén elért nemzet
közi szintű eredményei, sok
oldalú kutatásfejlesztési és
innovációs tevékenysége, va
lamint több évtizedes okta
tói munkája elismeréseként
Jármai Károly gépészmér
nöknek, a műszaki tudo
mány doktorának, a Miskol
ci Egyetem Gépészmérnöki
és Informatikai Kar Energe
tikai és Vegyipari Gépészeti
Intézete Vegyipari Gépészeti
Intézeti Tanszéke egyetemi
tanárának a Magyar Érdem
rend tisztikeresztje polgári
tagozata kitüntetést adomá
nyozta Áder János köztársa
sági elnök.
Farkas Ákos László, Jónás
Zsuzsa, Kiss-Tóth Emőke és
Turai Endre a Magyar Ér
demrend lovagkeresztje pol
gári tagozata kitüntetést kap
ták meg. Farkas Ákos László
jogász, a Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Ka
rának volt dékánja, a Bűn
ügyi Tudományok Intézete
Büntető Eljárásjogi és Bün
tetés-végrehajtás Jogi Tan
székének egyetemi tanára a

büntetőjog, illetve a bünte
tő eljárásjog kutatása és ok
tatása terén elért kimagasló
eredményei, valamint a hazai
és nemzetközi szakmai szer
vezetekben végzett munkája
elismeréseként kapta a ki
tüntetést. A köztársasági el
nök Jónás Zsuzsa Harango
zó Gyula-díjas táncművészt,
balettmestert, a Miskolci
Nemzeti Színház – Miskolci
Balett képzésvezetőjét mű
vészi pályája során nyújtott
emlékezetes
alakításaiért,
valamint magas színvonalú
táncpedagógusi munkáiért
tüntette ki. Kiss-Tóth Emő
ke
Batthyány-Strattmann
László-díjas védőnő, szo
ciológus, a Miskolci Egye
tem Egészségügyi Karának
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dékánja, főiskolai tanára a
hazai
egészségtudományi
képzés területén folytatott
kutatói-oktatói és oktatás
szervezői tevékenysége, va
lamint az egészségügyi szak
emberek megbecsültségének
erősítése érdekében vég
zett munkája elismeréseként
kapta a lovagkeresztet. Turai
Endre bányamérnök, a Mis
kolci Egyetem Műszaki Föld
tudományi Kar Geofizikai
és Térinformatikai Intézete
Geofizikai Intézeti Tanszé
kének egyetemi magántaná
ra, nyugalmazott tanszékve
zető egyetemi docense pedig
a Miskolci Egyetem földtu
dományi, illetve környezet
mérnöki képzéseinek hazai
és nemzetközi elismertetése

Jónás Zsuzsa Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől vette át a kitüntetést. Fotó: Kovács Tamás, MTI

érdekében végzett eredmé
nyes munkája, valamint több
évtizedes oktatói-kutatói és
tehetséggondozói tevékeny
sége elismeréseként vehette
át a kitüntetést.
Áder János a Magyar Arany
Érdemkereszt katonai ta
gozata kitüntetést adomá
nyozta több mint három év
tizedes, kimagasló szolgálati
tevékenysége, valamint pél
damutató vezetői munkája
elismeréseként Vanczák Zoltán rendőr ezredesnek, aki a
Belügyminisztérium Közfog
lalkoztatási és Vízügyi He
lyettes Államtitkárságának
szakmai főtanácsadója, a Bor
sod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság Hu
mánigazgatási Szolgálatának
volt szolgálatvezetője.
A Magyar Ezüst Érdem
kereszt polgári tagozata ki
tüntetést pedig Alvári Ferenc
okleveles mérnöktanár, a
Miskolci Szakképzési Cent
rum nyugalmazott szakmai
főigazgató-helyettese kapta
a hazai szakképzés területén
végzett több évtizedes, sok
rétű és eredményes munkája
elismeréseként, és Tolcsvainé
Paulik Mária, a Miskolci Tör
vényszék nyugalmazott tiszt
viselője kapta az igazságszol
gáltatás területén végzett több
évtizedes, magas színvonalú
pályafutása elismeréseként.

onnantól borul minden. Patrick
Süskind A Galamb című no
vellája jut mostanában eszem
be róla: van egy férfi a rendezett
életével, és történik egy mo
mentum – a galamb megjele
nése – és ettől felfordul az éle
te, hiszen olyan dolog történt
meg vele, ami eddig nem. Majd
ezután még több félelem és el
rontott dolog kezd feltörni be
lőle, amiért nem akar felelős
séget vállalni. De persze talán
mindannyian ilyenek vagyunk
– elmélkedik a színművész a
karakterről. – Látunk egy em
bert elemeire szétesni, mint egy
Ikea-bútort. Ez az Ikea-ember
nem annyira stabil, mint egy
igazi fából elkészített bútorzat.
Kicsit olyan, mintha pont ilyen
világban élnénk, minden össze
van tákolva, látszólag stabilan áll
egy személyiség a lábán, de las

san kiderül, hogy iszonyatosan
ingoványos az élet, még akkor
is, ha azt hiszed, hogy be vagy
biztosítva minden oldalról. El
kezdenek kihullani a csavarok,
és ez az Ikea-ember összeom
lik – mondja Harsányi Attila.
Szerinte egy középkorú ember
a nézőtéren valószínűleg el fog
töprengeni egy-két dolgon az
előadás alatt, hiszen biztos, hogy
sok férfi életében már megje
lent a kapuzárási pánik. – Tarr
Béla A torinói ló című filmjé
ben van egy jelenet, ahol megy
egy ló. Semmi más nem történik
kilenc percig. Rájöttem, hogy ez
a ló Wheeler: csak megy, mintha
minden lepattanna róla, aztán
egyszer csak eltörik a lábát, és
akkor megszűnik lónak lenni…
de akkor mégis mi legyen…? –
zárja gondolatait a színművész.
MNSZ

A történelmi Avas
értékeit mutatják be
Pénteken mutatták be az
Avasi Értéktár legújabb
kiadványát. A kötetet az
Észak-Keleti Átjáró Egyesület szerkeszti, és az Avasi
Borút Egyesület adja ki.
Az Avasi Értéktár kiad
vánnyal és az összes hozzá
kapcsolódó rendezvénnyel
az a célunk, hogy megpró
báljuk a történelmi Avas ér
tékeit visszaemelni a köztu
datba - mondta lapunknak
Darázs Richárd, az egyesü
let elnöke. - A kötetsoro
zat tulajdonképpen egy is
meretterjesztő útra invitál,
ahol Miskolc leghíresebb
dombjának
történelmét
járjuk körbe. Saját kutató
ink leírása mellett kortárs
költők és írók szövegei is
rendre bekerülnek a kiad
ványokba, illetve kötődnek
hozzá rajz- és fotópályáza
tok. Az egyik kulcselem az
építészet: építészek, törté
nészek és muzeulógusok
kutatnak és publikálnak az
értéktár különböző száma
iban. Ez a téma az új szám
ban különösen kidomboro
dik.
Darázs Richárd szerint
emiatt a tízedik kötet kicsit
rendhagyóra sikerült.

- Régóta terveztük, hogy
egy olyan tematikus számot
állítunk össze, ami egy na
gyobb témakör köré fűző
dik. Ez most az avasi építé
szet lett. Minden nagyobb
hangvételű írás erről szól
a tízedik kötetben. Elhagy
tunk több, az értéktárban
már megszokottnak számí
tó kisebb-nagyobb rovatot
is. Bereczki Zoltán építész
mérnök és Kapusi Krisztián történész kutatásain
alapszik a kötet: ezek leg
inkább a Nagyavas felső sor
borospincéit, pinceházait
veszik alapul. Bereczki Zol
tán modelleket is készített
a témában, az egyik írás
ból pedig megismerhetjük
ennek az elméleti hátterét.
Megjelent egy kisebb cikk
a kötetben Balogh Attilától
is, aki az Észak-Keleti Átjá
ró Egyesület régi tagja, szá
mos kiadványunk szerkesz
tője, szerzője. Most is, mint
legtöbbször a kilátóról szól
az írása. A bemutatót pénte
ken tartották az Avasi Cel
láriumban, az esemény han
gulatát az Agyagbanda, a
Miskolci Pincék Dalárdája
és a Ls Barriere Manouche
jazz-zenekar színesítették.
Bájer Máté
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MICSODA A SOKAT EMLEGETETT PM10?

Októberben beköszönt a hideg idő, egyre többet
kell fűtenünk. Ekkor, az őszi és téli időszakban egyre
többször hangzik majd el a médiában, hogy rossz a levegőminőség, megnőtt a PM10 koncentráció.

Mi is ez a titokzatos PM10? A köznyelvben szállóporként
emlegetik, szakmai körökben szilárd részecskeként vagy
aeroszolként ismerik. A levegőben található részecskéket
szemcseméret alapján különítik el, így a PM10 olyan szemcse,
aminek a mérete 10 mikrométer alatti. Ennek alapján megkülönböztetnek még PM2.5 és PM1 frakciókat is. Az alábbi két ábra
mutatja be, hogy mekkora is valójában ez a 10 mikrométer.

https://pm10.kormany.hu/forrasok

https://abcdust.net/how-large-is-a-coronavirus-virion-compared-to-the-mp10-2-5/

Látható, hogy milyen óriásinak tűnik egy hajszál a 10 mikrométerhez képest, a koronavírus pedig még ennél is kisebb
méretű.

Miért veszélyesek az emberi egészségre ezek
az apró részecskék?
A légzéssel ezek a porszemcsék bekerülnek a szervezetbe. Minél kisebb a belélegzett szilárd részecske, annál mélyebbre kerül
a légzőrendszerben. A nagyobb részecskéket felfogja az orr és
a hörgők nyálkahártyája, ezek még kitisztulnak a szervezetből.
A PM10 frakció már a tüdő mélyére jut, a PM2,5 már a léghólyagocskákban rakódik le. A PM1 részecskék pedig már közvetlenül
beléphetnek a véráramba. Veszélyességüket fokozza, hogy ezek
a szemcsék a felületükön megkötik a polleneket, korom- és fémrészecskéket, de vírusokat, baktériumokat, a Covidot is, és a tüdő
mélyére jutva közvetlenül fertőzik a szervezetet.
A szilárd részecskék felelősek lehetnek az enyhe légúti elváltozásoktól kezdve az allergiás megbetegedéseken keresztül a súlyos légzőszervi, szív- és érrendszeri megbetegedésekért is. Magasabb PM10 szennyezettség esetén (100 μg/m3
felett) legalább 6%-kal nő meg az összes és 9%-kal a szív- és
érrendszeri betegségek miatti halálozás. Nagyon fontos tehát,
hogy megelőzzük az egészségügyi határérték feletti koncentráció kialakulását.
Honnan kerül a PM10 a levegőbe?
Miskolcon elsősorban a lakossági szilárd tüzelés és a közlekedés a forrása a szállópor-szennyezettségnek.
A levegőminőség javításának kulcsa a saját kezünkben
van. Érdemes odafigyelni, milyen tüzelőanyagot használunk, hogyan rakjuk meg a kályhát, hogyan fűtünk. Ha mindenki elsajátítja a helyes tüzelést, kerüli a nyílt téri égetést,
nem éget hulladékot, akkor közös erővel megakadályozhatjuk a levegőminőség romlását, a magas porkoncentrációk
kialakulását. Ezt tűzte ki célul Miskolcon a LIFE IP HungAIRy
projekt is.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió
LIFE programjának támogatásával valósul meg. Célja a levegőminőség javítása 10 magyarországi városban, így Miskolcon is.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2020. 10. 31-től 2020. 11. 06-ig

Dosia mosópor, 300 g, 663,33 Ft/kg
Tis mosogató, 500 ml, 398 Ft/l
Baba szappan, 125 g, 1592 Ft/kg
Signál fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
Hepo alágyújtós
Almusso kéztörlő
Star WC-papír, 10 tekercs
Baba tusfürdő, 400 ml, 1247,5 Ft/l
Colgate szájvíz, 500 ml, 1998 Ft/l
Tomi mosógél, 1 l
Tomi mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml, 654,16-610,55 Ft/l
Vanessa WC-papír, 24 tekercs
Trinát magasfényű zománfesték, 1 l
Héra színes beltéri falfesték, 2,5 l
Diszperzit mennyezeti falfesték, 14 l

219 Ft
219 Ft
219 Ft
349 Ft
439 Ft
469 Ft
529 Ft
569 Ft
1399 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1199 Ft
1349 Ft
3699 Ft
5499 Ft
6599 Ft

199 Ft
199 Ft
199 Ft
299 Ft
389 Ft
399 Ft
399 Ft
499 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
1099 Ft
1149 Ft
3599 Ft
4699 Ft
5899 Ft

A hírportál
www.minap.hu

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.
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KEDVES
SPORTOLÓ MISKOLCIAK!
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
mindig is kiemelt fontosságú volt a sportélet
fejlesztése és az arra való ösztönzés, nevelés.
A lentebb található QR-kód beolvasásával
a miskolci lakosság sportolási szokásaival
kapcsolatos kérdőívet talál, amelynek kitöltésével
Miskolc Megyei Jogú Város sportéletének
fejlődéséhez járulhat hozzá.
A válaszadás névtelenül történik,
személyes adatszolgáltatást nem igényel.
A kérdőív kitöltése körülbelül
5-8 percet vesz igénybe.

Kérjük, válaszát
2020. november 20. napjáig
megküldeni szíveskedjen.
Köszönjük
segítő együttműködését!

2020. október 31. | 44. hét | XVII. évfolyam 43. szám

Sport

Miskolci Napló – A város lapja

Veréb Krisztiánra
emlékeztek
Egykori diósgyőri sporttársai, barátai gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést szerveztek a közlekedési
balesetben elhunyt Veréb
Krisztián tiszteletére.
Dominikán, október 24én motorbalesetben elhunyt
Veréb Krisztián olimpiai bronzérmes, többszörös
világ- és Európa-bajnoki
ezüstérmes kajakozó - tájékoztatta a család a Magyar
Olimpiai Bizottságot. Legjobb eredményeit csapathajóban érte el az 500 és 1000
méteres távokon. A sydney-i
olimpikon 43 évet élt.
Veréb Krisztián 1977. július 27-én született, gyermekkora
Diósgyőrhöz,
Miskolchoz kötődik. A
DVTK-ban kezdett kajakozni a szöuli olimpia után, kiemelkedő sporteredményeit

a Csepel SC színeiben jegyzi.
2001 és 2006 között a Budapesti Honvéd kajakozója, de
az athéni játékokra - a derekával bajlódott - nem jutott
ki. Legnagyobb sikereként
2000-ben a kajak párosok
1000 méteres versenyszámában Bártfai Krisztiánnal
bronzérmet nyert az olimpián. Ötkarikás sikere mellett
kétszer állhatott a világbajnoki második és harmadik
fokán is. Vb-ezüstöt a négyes tagjaként is sorol. Kontinensviadalokon háromszor
lett második, három világkupa-győzelmet is számlál.
Az olimpiai bronzérmes,
többszörös világbajnoki és
Európa-bajnoki ezüst- és
bronzérmes kajakos tisztelői
szerdán, a Generali Aréna
főbejáratánál található emléktáblánál róhatták le kegyeletüket.

Kisvárdára utazik vasárnap a DVTK
Lendületet adhat a diósgyőrieknek a legutóbbi fordulóban aratott győzelem.
Rossz sorozatot tört meg a
DVTK csapata, amikor az OTP
Bank Liga múlt heti fordulójában
legyőzte a Puskás Akadémia csapatát. Az előző négy bajnokiját
ugyanis elvesztette a csapat, és
így kieső helyre kerültek a tabellán. A régen várt győzelem után
Feczkó Tamás vezetőedző így értékelte a látottakat: „Nagyon jól
kezdtük a mérkőzést, szerettük
volna minél hamarabb megszerezni a vezetést, és már az első
gólunk előtt lehetőségünk volt
erre. Mindig örül egy edző annak, ha olyan szituációból szerez
gólt a csapata, amire készültek és
begyakorolták. A győzelem fontos összetevője volt, hogy mind
támadásban, mind védekezésben
a csapat minden tagja hozzátegye a saját részét. Hat mérkőzés
után kapott gól nélkül hoztuk le
a mai találkozót, dicséret illeti a
csapatot, mert ilyen erős támadósorral rendelkező ellenfél csak
egy ziccert tudott kialakítani. Teljes mértékben megérdemeltük a
győzelmet, mert három gólt lőttünk, míg a nagyon jó erőkből
álló PAFC ellen csak egyszer kellett nagyot védenie Danilovićnak.
Láttam jó egyéni teljesítményeket, de a legfontosabb, hogy csapatként küzdöttünk. Akkor sem
estünk kétségbe, amikor kényszerűségből támadót kellett a
védelem szélére állítani. Ebben a

DÖNTETLEN AZ EGER ELLEN
A PannErgy-MVLC hazai
medencében döntetlent játszott az Egerrel a férfi vízilabda ob I-ben szombaton,
a 4. fordulóból elhalasztott
mérkőzésen.
A koronavírus továbbra is
szabdalja az MVLC felnőttcsapatát, ezúttal három játékos – Lukács Ábel, Lukács
Dorián, Lukas Seman – és Kis
István vezetőedző nélkül volt
kénytelen megvívni a szomszéd várak csatáját. Már az
elejétől látszott, hogy nem
feltett kézzel szálltak vízbe a
hazaiak az Eger ellen, lendületes akciókat vezetve, a mérkőzés első félidejében pariban játszottak az ellenféllel.
A kiegyensúlyozott párharc
döntetlent eredményezett:

Miskolc – Eger 9-9 (2-3, 3-1,
3-4, 1-1). Az x-ért járó egy
pont viszont már-már három
ponttal ér fel, hiszen az Eger
jelenleg mind a keret szompontjából, mind a játékosállomány tekintetében a miskolciak fölött áll.
– A fiatalok egytől egyig kivétel nélkül olyan motivációval, küzdeni akarással játszották végig a mérkőzést, amit
én még nem láttam az elmúlt
nyolc év alatt Miskolcon. Számomra a jövőt tekintve ez
a legfontosabb, ebből lehet
majd építkezni – emelte ki
Bachner András sportigazgató. – Popovics Miklós eddig
segédedző, most kényszerből vezetőedzővé előlépve
hibátlanul irányította a csapatot. Sajnálom, hogy a mis-

Három ponttal felérő döntetlen az Eger ellen. Fotó: Juhász Ákos
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kolci közönség nem láthatta
ezt a mérkőzést, mely nagyon
harciasan, izgalmasan alakult elejétől kezdve a végéig.
Volt egy momentuma a mérkőzésnek, amikor azt hittem,
nyerni tudunk. A harmadik
negyed végén, 7-5-nél kihagytunk két emberelőnyt is.
Talán, ha az sikerül, nyerhettünk is volna, de így is nagyon
értékes 1 pontot szereztünk.
A motiváció és a küzdeni tudás határtalan volt – értékelte
a mérkőzést Bachner András,
aki néhány játékos teljesítményét külön is kiemelte. Mint
fogalmazott, a kapus Tomas
Hoferica védései is kellettek a pontszerzéshez, Vismeg
Zsombor nagyon magabiztosan felnőtt a feladathoz, és
meghatározó embere lett a
miskolci gárdának. Emellett
a korábbi egri játékosok, Magyar Márton és Biros Barna
játéka is kiváló volt, Sisán Balázs pedig fontos gólt lőtt, és
végig biztató volt a játéka a jövőt illetően.
Pólósaink október 30-án
Debrecenbe látogattak (a
mérkőzést lapzártánk után
játszották – a szerk.), majd
november 4-én a KSI-t fogadják. Ezután a Kaposvár
és Szeged következik idegenben, majd a BVSC itthon. A
november a Vasas és az OSC
elleni idegenbeli mérkőzésekkel zárul.

Régen várt győzelmet szerzett meg a DVTK a PAFC ellen. Fotó: Mocsári László

csapatban sokkal több van, mint
amit az elmúlt hetekben mutattunk. Ma jó játékkal és eredménnyel bizonyítottuk be, hogy
a tabella állása az eddig megszerzett pontokat, nem pedig a bennünk rejlő lehetőségeket mutatja.
Olyan szoros a mezőny, hogy ez
csak pillanatnyi állás, és továbbra
is azon dolgozunk, hogy elinduljunk fölfelé.”
A piros-fehérek azonban
még ezzel a győzelemmel sem
kerültek el az utolsó előtti, azaz
kieső helyről, ehhez újabb sikerekre lenne szükség. A következő feladat sem lesz sokkal
könnyebb, hiszen vasárnap este

Kisvárdára utazik a DVTK. A
szabolcsiak jobban kezdték a
szezont, és három ponttal többet gyűjtöttek, mint a miskolci
csapat. Ezzel jelenleg a bajnoki tabella 5. helyét foglalják el.
Ebből is látszik, hogy az OTP
Bank Liga mezőnye nagyon
szoros, egy-két győzelemmel
több pozíciót is lehet lépni felfelé, de ugyanez igaz a vereségekre, csak ellenkező előjellel.
A két csapat az előző szezonban is háromszor találkozott.
Tavaly novemberben Miskolcon 3-1-es hazai siker született, az idén februárban Kisvárdán 2-2-re végeztek a felek.

Utoljára júniusban mérték ös�sze erejüket a csapatok, akkor
a vendégek 2-0-s sikerrel vitték
el a három pontot az Andrássy
utcai arénából. Az erőviszonyok tehát kiegyenlítettek, a
miskolciaknak most lendületet
adhat a PAFC elleni siker. Miskolci győzelem esetén beérhetnék vasárnapi ellenfelüket, és
egészen biztosan ellépnének a
kieső helyről. Ehhez azonban
várhatóan a Kisvárdának is
lesz pár szava, így kemény, izgalmas mérkőzésre van kilátás.
A vasárnap este fél 7-kor kezdődő mérkőzést élőben közvetíti az M4 sportcsatorna.

Tízen a válogatott keretében
A jégkorongban válogatott
szünetet rendeznek a jövő
héten, és a nemzeti csapatban sok miskolci játékos is
helyet kapott.
A magyar jégkorong-válogatott két mérkőzést játszik a
novemberi nemzetközi szünetben a Tüskecsarnokban.
A Tippmix Nemzetek Tornája első találkozóját november 5-én, míg a másodikat két
nappal később rendezik meg, Vasárnap a Nagymihály csapata érkezik a népkerti
az ellenfél pedig mindkét Jégcsarnokba. Fotó: Mocsári László
mérkőzésen Lengyelország
Előtte azonban még vár digi négy meccsüket elveszválogatottja lesz. A DVTK
Jegesmedvék tíz játékosa is egy mérkőzés a Jegesmed- tették. A miskolciakat hetek
meghívót kapott az új szövet- vékre: vasárnap délután 5 óta sújtja a koronavírus, a
ségi kapitánytól, valamint to- órakor a Nagymihály csa- múlt hét végén el is maradvábbra is a stáb tagja Farkas pata érkezik a népkerti Jég- tak a kisorsolt mérkőzéseik.
Tamás kapusedző és Nagy csarnokba. A Nagymihály je- Az Érsekújvár elleni mérkőJózsef felszerelésmenedzser. lenleg a negyedik helyen áll zésre nem tudtak elutazni,
A miskolci csapatból Rajna a Tipos Extraliga tabelláján, ám ezt hiába jelezték előre a
Miklós, Kiss Dániel, Szirányi eddigi négy mérkőzésükből szlovák illetékeseknek, mégis
Bence, Vojtkó Mátyás, Kevin hármat megnyertek, és jó for- játékra kötelezték őket. Erről
Wehrs, Karol Csányi, Magosi mát mutatnak. A Jegesmed- a mérkőzésről, a három pont
Bálint, Miskolczi Márk, Ré- véknek tehát nehéz dolguk sorsáról valószínűleg a liga
vész Marcell és Vas János ka- lesz, de mindenképpen el kell vezetése dönt majd zöld aszindulniuk felfelé, hiszen ed- tal mellett.
pott meghívót.

VERESÉG TÖRÖKORSZÁGBAN
Az Európa-kupában folytathatják a női kosarasok.
A 2020/2021-es Női Euroliga selejtezőjében az Aluinvent
DVTK a FIBA korábbi sorsolása alapján a török Izmit Belediyespor együttesével csapott

össze egy rendhagyó egymec�cses mérkőzésen, melynek tétje a főtáblába való továbbjutás
volt. Bár a diósgyőri csapat remekül küzdött, de végül érvényesítette nagyobb tudását az
Izmit, és esélyeshez méltóan
85-68-ra nyerte meg a találko-

zót. Ezzel a vereséggel eldőlt,
hogy az Európa-kupában folytathatják nemzetközi szereplésüket a piros-fehérek. A csak
jövő januárban kezdődő sorozatban a török Ormanspor, az
izraeli Ramla és a svéd Umeå
lesznek az ellenfelek.
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Miskolci Napló

MIÉRT MISKOLC? 12. RÉSZ –
A MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS ELSŐ SZENTÉLYE
„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.
Már az ezerhétszázas évek
végén jártak Miskolcra társulatok, amik alkalmi helyszíneken mutatták be jobbára mulatságos és persze tanulságos
produkcióikat. Szórakoztatás
volt ez a javából, és az emberek
egyre inkább keresték az efféle
foglalatosságot. A társulatok
szerettek járni Miskolcra,

mert hálás volt az itteni közönség, és nemcsak tapssal,
hanem pazar vendéglátással
meg kvártéllyal jutalmazta a
színészeket. A Sötétkapuból
nyílt az a köz, melyben a csizmadia szín állt. A korabeli feljegyzések szerint itt játszottak
a vándorszínészek, különösen
nagy vásárok idején. Állítólag
itt hangzott el először magyar
nyelven előadás, persze a mai
országhatáron belül. Azt,
hogy így volt-e vagy sem, ma
már nehéz eldönteni, de egyet
biztosan tudunk. Ez pedig
nem más, mint a miskolciaknak az a hazafias cselekedete,
hogy egy színház, mégpedig
magyar színház felépítése
mellett döntöttek.
Így aztán nem sokkal
később, 1823-ban Miskolcon
megkezdte működését az első,
magyar nyelven játszó kőszín-

Az 1815-ben Benke József vezetésével érkező társulat – tagjaként Déryné Széppataki Rózával - annyira megszerettette a város
polgáraival a színjátszást, hogy úgy határoztak, állandó színházat építenek. Az első miskolci színházépület építését 1819-ben
kezdték el az akkori Boldogasszony utcában (ma Déryné utca), és
1823. augusztus 24-én, két évvel a kolozsvári után nyitották meg
Kisfaludy Károly A tatárok Magyarországon című darabjával.
Miskolc első színházépülete 1843. július 19-én tűz martalékává
vált. Szinte azonnal elhatározták a színház újjáépítését.

ház. Ezzel a tettével Miskolc
örökre beírta nevét a honi kultúra aranykönyvébe, de annak
is az első oldalára. Aztán,
mint az oly sokszor előfordult
a város történetében, tűzvész
pusztított, és ekkor hamvadt
el a magyar színészet aranykorának első temploma. A
színházukat szerető emberek
napokig jártak a romokhoz,
és szomorúan nézték az üszkös gerendákat. A város ezt
követően sem maradt előadás
nélkül, mert folyamatosan érkeztek a társulatok a városba.
Nyáron a Korona és a Csillag
vendéglők kerthelyiségeiben,
télen a csizmadiák árusítóhelyén meg a Korona vendéglő
termében játszottak.
Ezenközben a megye és a
város vezetése egy állandó
színház újbóli felépítésén fáradozott. Politikusokat kerestek
meg, bankárok és befolyásos
iparosok segítségét kérték
tervük megvalósításához. A
miskolci kaszinóban fogalmazódott meg, mégpedig Szemere Bertalan, a kaszinó elnöke
részéről az a gondolat, hogy
az új színház megépítéséhez
szükséges pénz összegyűjtésére részvényeket bocsássanak
ki. A felhívást hatalmas siker

A Miskolci Nemzeti Színház napjainkban. Fotó: Mocsári László

koronázta, ugyanis a részvényjegyzésre kibocsátott 49
aláírási íven három hónap
alatt már 312 támogató neve
sorakozott, s számuk 1847
nyarára 349-re emelkedett.
Ismert országos politikusok,
közéleti szereplők, jómódú,
színházat szerető polgárok
támogatták az új színház
építésének ügyét. Végül ös�szegyűlt a szükséges pénz,
és elkezdődött a várva várt
építkezés. Aztán eljött a nagy
nap, és a miskolciak második
kőszínháza 1857. szeptember
3-án megnyitotta kapuit közönsége előtt. Így van ez a mai

napig, mert Thália miskolci
szentélye állta az árvíz és a
háborúk ostromait.
A Miskolci Nemzeti Színház
a múlt század végi bővítésekkel,
melyek Bodonyi Csaba Széchenyi-díjas építész értő tervei
alapján készültek, mára Európa
egyik legtöbb játszóhellyel rendelkező színháza lett.
Anélkül, hogy a színház
épülettömbjét elhagynánk, öt
helyszínen élvezhetjük a miskolci társulat játékát.
Amikor a színház alapításának századik évfordulóját
ünnepelte, Keresztesy Sándor
– aki fiatal korában maga is

vándorszínész volt – szerkesztésében emlékalbum készült,
mely a színháztörténeti dokumentumok mellett a kor ismert
szereplőinek, politikusoknak,
tudósoknak, egyházi méltóságoknak, és persze szakmabelieknek köszöntő mondatait
is tartalmazta. Amikor ezeket
olvassuk, lelkünkben megerősödik az a szeretet és hála,
melyet városunk egykoron élt
polgárai iránt érzünk, akik
lassan kétszáz évvel ezelőtt eldöntötték, hogy Thália magyar
követeinek szentélyt építenek
ide, az Avas aljára.
Fedor Vilmos

Hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

EXCLUSIVE LIBAVACSORA CETNER ATTILA SZTÁRSÉFFEL
ÉS LENKEY GÉZA BORÁSSZAL AZ ÖREG MISKOLCZ ÉTTEREMBEN.
1335-0/2020

Ha már ti is annyira ki vagytok éhezve a következő Borvacsora-sorozatunkra,
mint mi, akkor a novemberi gasztroeseményünket imádni fogjátok! Garantáljuk,
hogy az este Ízekben, textúrákban, kiváló borokban és élményekben lesz gazdag!

Asztalfoglalás +36 30 337 7159
89-14/2020

OSZTRÁK GALÉRIA
MAGYAR KIRENDELTSÉGE
Antik tárgyak vásárlása aukciós árakon
l Arany-ezüsttárgyak l Festmények l Műtárgyak
l Porcelánok l Érmék, kitüntetések
l Forgalomból kivont pénzek l Bizsukat válogatás nélkül
l FAZONARANY 10 000 FT/G-TÓL 20 000 FT/G-IG
l TÖRTARANY 9200 FT/G-TÓL

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

EZÜST TÁRGYAK FELVÁSÁRLÁSA 150 FT/G-TÓL 500 FT/G-IG

AZONNALI KÉSZPÉNZ!

Tel.: 06-20/800 52 11

1336-0/2020

Minden fajta karórát kiemelt áron vásárolunk,
akár hibásat is

www.osztrakgaleria.hu, értékbecslés és kiszállás díjtalan!
November 9-én, hétfőn 9.00-15 óráig
Ady Endre Művelődési Ház Miskolc, Árpád utca 4.

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

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

NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!
Fájdalommentes Arteriograph
érdiagnosztika Miskolcon
a Pátria Üzletházban lévő
Alma Gyógyszertárban
szerdánként 8-12 óra között!
Előjegyzés telefonon:

46/400-225, 20/256-4222

1224-0/2020

2020. október 31. | 44. hét | XVII. évfolyam 43. szám

Program

Miskolci Napló – A város lapja
PROGRAMOK
Október 31., szombat
16:00 Nextapes Halloween,
Helynekem
17:00-21:00 Halloween-est,
Miskolci Állatkert és Kultúrpark
18:00 De mi lett a nővel?
– egyfelvonásos férfimese,
Grund Pinceszínház
Video disco halloween,
Block Bistro
November 1., vasárnap
10:00-20:00 Halloween napok
– boszorkányház, tökfaragás,
Drakula-verseny, Avalon Park
November 3., kedd
9:30 Maminbaba – hordozós latin fitnesz, Ballare
Táncstúdió
14:00 Termelői piac, Szinvapark második emelete
16:00 Lélek és művészetek
táncház halloween-partival,
Ifjúsági és Szabadidő Ház
18:00 Csodák vándorai – fotókiállítás a zsidó zarándoklatról, Művészetek Háza
November 4., szerda
17:00 Mesetarisznya: Télkirály – mese, játék és könyv
ajánló, II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
18:00 Szaniszló Judit: Leli
élete – Könyvbemutató,
Helynekem
November 5., csütörtök
16:30 Ceruzarajzok a szülőföldről – irodalmi est, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
18:00 Kiss Noémi: Balaton –
könyvbemutató, Helynekem

November 6., péntek
18:00 Helyi értékek Reiman
Zoltán íróval, Aranykorona
Történelmi Étterem, Hotel
és Látványpince
19:00 Caramel – élőzenekaros koncert, Művészetek
Háza
Páros hármas – a „Bridget
Jones babát vár” sztori olasz
változata, Ady Endre Művelődési Ház
Tudunk-e együtt énekelni?
– László Attila zenekara, Tudomány és Technika Háza
November 7., szombat
10:30 A négy évszak – bábelőadás 0-3 éveseknek, Csodamalom Bábszínház
15:00 Olajfestészet gyakorlottabb alkotóknak, Dugas
Galéria
17:30 Volt egyszer egy...
Vian – múltidéző beszélgetés, Helynekem
19:00 Gitársaság, Népkerti
Vigadó
20:00 Gedeon András – Kiss
Balázs akusztik koncert,
Corner Stage
November 8., vasárnap
8:00 Szellemes szép lélek teljesítménytúra – négy távon,
Ómassa, Vadász Kocsma
9:00 Miskolci régiségvásár,
Széchenyi utca
10:30 A kiskakas gyémánt
félkrajcárja, Csodamalom
Bábszínház
16:00 Thuróczy Katalin –
Arany Tamás: Alice Csodaországban – musical, Művészetek Háza

MOZIMŰSOR
MŰVÉSZETEK HÁZA, URÁNIA-TEREM: Október 29., csütörtök–
november 4., szerda, naponta 16:30 A művészet templomai:
Frida Kahlo – Viva la Vida | 19:00 Sarlatán
MŰVÉSZETEK HÁZA, BÉKE-TEREM: Október 29., csütörtök-november 4., szerda, naponta 17.00: Történetek a végtelenségről | 18:45 A művészet templomai: Modigliani centenárium
MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: Október 29., csütörtök–november 4.,
szerda, naponta több időpontban – Állati jó kekszek (csak hétvégén) | Álomépítők (csak hétvégén) | A tulajok | Az új mutánsok (csak hétvégén) | Becsületes tolvaj | Bűvölet – Az örökség |
Farkasbőrben | Greenland – Az utolsó menedék | Hab | Masha
és a medve: Masha dalai (csak hétvégén) | Miután összecsaptunk (csak hétvégén) | Mulan | Nagypapa hadművelet | Nyílt
titkok | Óriásláb – családi bevetés | Scooby | Téboly (csak szombaton) | Tenet | Yakari – a mozifilm (csak hétvégén)

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
OKTÓBER 31., SZOMBAT 15:00
SZERELMES
SHAKES
PEARE, Déryné (Alap, Arany,
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
19:00 SZERELMES SHAKES
PEARE, Egressy (Alap, Arany,
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
LINDA VISTA, bemutató
előadás, Kamara
NOVEMBER 3., KEDD 19:00 HE
GEDŰS A HÁZTETŐN,
bérletszünet, Nagyszínház
NOVEMBER 4., SZERDA 14:00
RÓZSA ÉS IBOLYA, Papageno bérlet, az április 22-ei
előadás pótlása, a már megváltott belépők érvényesek
az előadásra, Kamara
18:00 HEGEDŰS A HÁZ
TETŐN, Ferenczi ifj. bérlet, a

március 18-ai előadás pótlása,
a már megváltott belépők érvényesek az előadásra, Nagyszínház
NOVEMBER 5., CSÜTÖRTÖK
14:00 RÓZSA ÉS IBOLYA,
Nemecsek bérlet, Kamara
19:00 LINDA VISTA, bérletszünet, Kamara
NOVEMBER 6., PÉNTEK 19:00
LINDA VISTA, bérletszünet, Kamara
GÉPNARANCS,
Bősze
György bérlet, Játékszín
NOVEMBER 7., SZOMBAT 19:00
SZENTIVÁNÉJI
ÁLOM,
Bemutató előadás, az október
24-ei előadás pótlása, a már
megváltott belépők érvényesek az előadásra, Nagyszínház
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A GYÓGYÍTÓKNAK MONDANAK
KÖSZÖNETET

A világjárvány miatt – a hagyományoktól eltérően – az
idén nem ünnepi rendezvény, hanem film készül a
gyógyítók köszöntésére, melyet a Miskolc Televízió sugároz október 31-én, szombaton 19:25 órától.

A mintegy órás műsorban
orvosok és közéleti személyiségek nyilatkoznak, és a témához kapcsolódó helyi vonatkozású dallamok csendülnek fel.
A filmmel a civil társadalom
fejezi ki megbecsülését, tiszteletét az orvosoknak, ápolóknak, gyógyszerészeknek és a
szociális területen dolgozóknak áldozatos és gyakran veszélyekkel járó hivatásukért,
munkájukért. A Köszönet a
gyógyítóknak című összeállí-

tásban hangsúlyosan prof. dr.
Merkely Béla kardiológus portréja rajzolódik ki, aki egyetemi
tanárként, a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatójaként, a Semmelweis Egyetem rektoraként
szerepet kap a járványhelyzet
leküzdésében. Megható pillanatokat idéz meg a filmben dr.
Berkő Péter professzor, a MAB
alelnöke, a Miskolci Egyetem
professzor emeritusa. Napjaink orvosokat érintő kihívásairól beszél az összeállításban
dr. Csilek András, a Magyar
Orvosi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi
Szervezetének elnöke, infektológus és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.
A megszólalásokat olyan
különleges, helyi vonatkozá-

Béla: Lillafüredi emlék című
művei is elhangzanak. Flach
Antal zongorán, dr. Soós Gábor hegedűn, Kolozsi Balázs
énekkel közreműködik. Bárdos-Simon Katalin borsodi
népdalokat tolmácsol.
A műsort dr. Berkes László
atya kezdeményezése nyomán
a BluePixel Kommunikációs és
Produkciós Iroda készítette.

sú darabok színesítik, melyek
az orvosláshoz is kapcsolódnak, és Flach Antal zeneművész kutatásai nyomán kerültek elő. Kuriózum ezek között
Pflieg
ler Imre: Sajó partján
című műve. Az orvos-szerző nehéz, ám magával ragadó
zongoradarabja igazi felfedezés. Emellett Szent-Gály Gyula: Albumlap vagy Zerkovitz

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Fizetési meghagyásos eljárás
Miskolci olvasónk levelében leírta, hogy több mint
egy éve nagyobb összeget
adott kölcsön ismerősének.
A kölcsön visszafizetésének
határideje letelt, azonban a
pénzt nem kapta vissza, ismerőse folyamatosan hitegeti, de nem teljesít. Kérdezi, hogyan tudná a kölcsön
összegét visszaszerezni.
A pénzkövetelések behajtásának gyors és hatékony
eszköze a fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése.
A fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői hatáskörbe
tartozó eljárás. Ha valakinek
tartoznak, akár viszonylag

rövid időn belül pénzéhez
juthat ezzel az eljárással. Az
eljárási szabályait a 2009. évi
L. törvény tartalmazza. Ha
a pénzbeli követelés összege
a hárommillió forintot nem
haladja meg, akkor a követelés nem per indításával, hanem fizetési meghagyásos
eljárás keretében érvényesíthető. Nincs helye azonban az
eljárásnak, ha a kötelezettnek
nincs ismert belföldi idézési
címe.
A fizetési meghagyásos eljárásban a közjegyző az ország egész területére illetékes.
Ez azt jelenti, hogy magánszemély bármelyik közjegyzőhöz benyújthatja a fizetési

meghagyás kibocsátása iránti papíralapú kérelmet. A jogi
képviselővel rendelkező fél
és a jogi személy beadványát
kizárólag elektronikus úton
terjesztheti elő. Az eljárás díjköteles, amit a kérelem benyújtásakor kell megfizetni.
Mértéke a pénzkövetelés az
eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított összegének 3%-a, minimum 8 000 forint.
Amennyiben a kötelezett a
jogosult követelését elismeri, vagy arra nem nyilatkozik,
a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő tizenöt nap
eltelte után jogerőssé válik.
Ha a jogerő ellenére a köte-

lezett nem fizet,
a jogosult végrehajtást kezdeményezhet a fizetési meghagyásban megjelölt összeg
tekintetében. Ha a kötelezett
a jogosult követelését nem ismeri el, azaz kellő időben ellentmondással él, az eljárás
perré alakul. Az ellentmondást az eljáró közjegyzőhöz
kell írásban benyújtani a fizetési meghagyás kézhezvételét követő tizenöt napon belül. Ekkor az eljárás kikerül
a közjegyző hatásköréből, s
mint peres eljárás, a bíróságon folyik tovább.
dr. Strassburger Gyula,
ügyvéd

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

November 2., hétfő: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 09:50 Képújság,
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés,
18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi magazin), 19:35 Generációk
(idősügyi magazin) ism., 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés,
20:25 Kisvárda – DVTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:10 Képújság

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
november 1-jén, vasárnap
délután 4 órától a Szent
Anna-templomból közvetítenek. A szentmisét
bemutatja: Gubala Róbert
plébános.

November 3., kedd: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 09:20 Képújság,
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés,
19:25 DVTK Jegesmedvék – Nagymihály Extraliga jégkorong-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság
November 4., 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,
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:50 Képújság
November 5., 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 A Tizenkét pokol
(dokumentumfilm), 21:00 Képújság
November 6., péntek 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 10:00
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci Napló, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Testközelből,
19:45 Köztünk élnek, 20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20
PANNERGY MVLC – KSI bajnoki vízilabda-mérkőzés, 21:00 Képújság
November 7., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:00 Képújság, 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:20 Játékszünet, 18:25
Egészségpercek ism., 19:00 Krónika,
19:25 Így nem játszunk mi (a Körúti
Színház műsora), 20:20 Bóta Café –
vendég Mucsi Zoltán (szórakoztató
talkshow), 21:20 Képújság
November 8., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:20 Képújság,
16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 18:25
Promenád (kulturális magazin) ism.,
19:00 Krónika (ism.), 19:25 Népkerti
múltidéző, 20:20 Neve is van Budapest
1. (dokumentumfilm), 21:20 Képújság

Mindenszentek ünnepén
és halottak napján temetői szertartásokat tartanak:
Hejőcsabán, a római katolikus temetőben október
31-én, szombaton délután
3 órakor lesz megemlékezés, utána 5 órakor szentmise a jelenlévők elhunyt hozzátartozóiért a hejőcsabai
templomban. A Szent Anna
temetőben november 1-jén
délután fél 4-kor kezdődik
a temetői áhítat, november
2-án pedig délelőtt fél 11-től
lesz szentmise a temető kápolnájában. A Mindszenti
temetőben november 1-jén
este fél 6-tól tartanak megemlékezést. A Szentpéteri
kapui temetőben szintén vasárnap délután 1-kor, a diósgyőri és a hámori temetőben

délután 3 órakor kezdődik a
római katolikus szertartás.
Az újdiósgyőri Szent Imre-templom búcsúünnepét
november 8-án, vasárnap a
11 órakor kezdődő szentmisén tartják. Előtte pénteken
és szombaton, naponta délután 5 órakor lelkigyakorlatos szentbeszéddel lesz szentmise. Az ünnepi szentmisét és
az előkészítő szentbeszédeket
Mikolai Vince főesperes, diósgyőri plébános tartja. A szentmisét körmenet zárja. Ezen a
napon a reggeli szentmise elmarad, de az estit megtartják.
Újraindul a Kereszt-kérdések kurzus november 6-án,
pénteken este 6 órától, a Deszkatemplom melletti gyülekezeti teremben. A tizenegy
alkalomból álló előadás- és
beszélgetéssorozaton a „Ki Jézus?”, „Miért jött?” és „Mit jelent őt követni?” kérdésekre
keresik a választ a résztvevők.
Közös reformációs istentiszteletet tartanak a belvárosi evangélikus templomban október 31-én,
szombaton délután 5 órától.
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Miskolci Napló

Először született örvös mangábé
az országban

TÉLIESÍTIK A MEDENCÉT
A SELYEMRÉTEN
Világra jött az első miskolci mangábékölyök, amely egyben az első Magyarországon született örvös mangábé is. Valerius és Sina, a
csapat két felnőtt állata már gyakorlott szülőknek tekinthetők. Korábban négy kölykük született, akikkel együtt érkeztek Berlinből Miskolcra tavaly év végén. A két mangábé immár azonban ötszörös szülő lett. A kölyök születése várható volt, hiszen korábban is rendszeres
időközönként jöttek a világra kölykeik, másrészt az anya vemhessége az utóbbi hetekben jól látható volt. Szeptember 22-én napközben,
a kifutójuk egy rejtett zugában jöhetett a világra a család legifjabb tagja, a gondozójuk az esti zárásnál figyelt fel rá, hogy az anyja hasán
kapaszkodva egy újszülöttel ismét hattagúra gyarapodott a csapat. A kölyök most már egy hónapos lett, és egyre aktívabb. Gyakran
igyekszik anyjától eltávolodni, hogy kalandvágyó ifjúként fedezze fel környezetét, a nőstény azonban egyelőre még nem hagyja, hogy
utóda kartávolságtól messzebbre kerüljön. Fotó: Juhász Ákos

A szokásos őszi karbantartási
munkálatok miatt a héten zárva
tartott a Selyemréti Strandfürdő. A teljes körű takarítás és fertőtlenítés mellett téliesítették az

úszómedencét is. A fürdő november 2-án, hétfőn nyit újra.
Az érvényes bérleteket időarányosan, automatikusan meghosszabbítják. Fotó: Mocsári László

Őszi könyvújdonságok
3

Egészséges receptek halloweenra is

Nem kell, hogy a családi, baráti összejövetelekből zsírzsúr
legyen.

November elején tartjuk Magyarországon a mindszenteket
és a halottak napját, de a halloween is egyre nagyobb teret nyer
hazánkban. Legyen szó gyertyás
megemlékezésről, spirituális elmélyedésről vagy ijesztő álarcokban történő csokicsaklizásról, ez az időszak összehozza a
társaságokat. A rokonok érkeznek egy közös szerettünk sírját
meglátogatni, vagy vámpírok
és vérfarkasok lepik el a lakást:
nem árt, ha készülünk néhány
gyors, mégis finom falattal. Ezt
azonban megtehetjük úgy is,
hogy közben figyelünk az egészségre.
– Ha nincs túl sok időnk elkészíteni a vendégváró falatokat,
de mégis szeretnénk elrugaszkodni kicsit a csokoládé-chips
vonaltól, érdemes pár egyszerű,
mégis trendi recepttel kísérletez-

Finom és egészséges alternatíva a zserbógolyó

ni – véli Girhiny Péter, Miskolc
egyik új, glutén- és laktózmentes
éttermének, az Étrend’inek tulajdonosa.
– A bő olajban kisütött burgonyachips sokak kedvence, de
nem a legfittebb választás, pláne,
ha mérték nélkül fogyasztjuk.
Viszont el lehet készíteni úgy is,
hogy jóval inkább megfeleljen
az egészségtudatos étkezés sza-

bályainak: váltsuk ki a krumplit
sárgarépával, céklával vagy zellerrel! Fontos, hogy mossuk meg
alaposan a kiválasztott zöldséget
és szeleteljük nagyon vékonyra – ehhez használhatunk például uborkagyalut is. Papírtörlővel itassuk fel a szeletekről a
nedvességet, máskülönben nem
lesz ropogós a végeredmény. Kevés olajjal öntsük meg őket, az-

tán sózzuk, borsozzuk, hintsük
meg római köménnyel. Helyezzük a szeleteket egymás mellé –
ne egymásra! – egy sütőpapírral
bélelt tepsibe, majd 220 fokon,
nagyjából 15 perc alatt süssük
ropogósra.
Az édes ízeket sem muszáj hanyagolni Girhiny Péter szerint.
– Népszerű süteményünk a
zserbó, amit érdemes kipróbálni
egy kis csavarral is: készítsünk
például zserbógolyókat! A jól
ismert ízekhez nagyon hasonló eredményt kapunk, ha apró
szemű zabpehelyből, baracklekvárból és darált dióból masszát
készítünk, majd ebből golyókat
formálunk. Ez így, már magában is nagyon finom, de ha egy
kevés olvasztott keserűcsokoládéba mártjuk, még inkább hasonlít majd a desszertünk ízvilága a zserbóéra, úgy, hogy az
elkészítése nem vesz igénybe fél
óránál többet. Finom, és nem
mellesleg egészségesebb verzió.
BM

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

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

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

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is őszi könyvújdonságok címét rejtettük el.
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő:
2020. november 11-ig. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői
között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Igyekszik a dolgokat a kellemesebb végüknél megfogni, de ez nem jelenti azt, hogy a kellemetlen részeket végleg elfelejtheti. Ha nem vigyáz, kön�nyen felboríthatja az arányokat. Néha a rugalmasság a legjobb megoldás.

Rák (június 22 – július 22) Valaki a könnyebbik utat járja,
és ez Önt is lustálkodásra csábíthatja. Nem szabad azonban
elfelejtenie, hogy ami egy ideig könnyebbnek tűnik, az végül
váratlanul nehézzé válhat, készüljön fel időben erre!

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Extra energiát fektet
valamibe, és ez meg is térül, amikor izgalmas lehetőség kerül a látóterébe. Ne hagyja elúszni az alkalmat, mindenképpen csapjon
le a kínálkozó ajánlatra! Ne keverje viszont a munkát a magánélettel!

Bak (december 22 – január 20) Már csak egyetlen lépés választja el a sikertől, de a szíve közbeszólhat. Jól gondolja meg,
hogy mit miért kockáztat, nehogy egy hamis trófea miatt kelljen feladnia az álmait. Ne hagyja évek munkáját tönkremenni!

Bika (április 21 – május 20) Egy korábbi tapasztalata most
óvatosságra intheti, pedig a helyzet azóta nagyon sokat változott. Ne hagyja, hogy a korábbi félelmei megbénítsák, adjon
esélyt a változásoknak! Idővel minden kedvezően alakulhat.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) A héten úgy érezheti,
mintha a történelem megismételné önmagát, mégsem lesz
már semmi a régi. Ha nem fél attól, hogy megváltoztassa az
eseményeket, bátran avatkozzon közbe. Ne féljen belevágni a dolgokba.

Skorpió (október 24 – november 22) Ha nem kopogtat a héten a lehetőség, akkor nyisson neki ajtót! Ha nem hagyja, hogy
a dolgok kicsússzanak az irányítása alól, minden úgy sikerülhet,
ahogyan szeretné. Ne habozzon megragadni a kínálkozó alkalmat!

Vízöntő (január 21 – február 19) Több teendője adódik a héten, mint amennyire gondolt, és nem is biztos, hogy olyan tempóban halad a feladataival, mint ahogyan szeretné. Ne keseredjen el, a céljai felé halad, legfeljebb kicsit lassúbb tempóban.

Ikrek (május 21 – június 21) Valami, amiről már régen letett, most új lehetőségekkel kecsegteti, és még az is lehet,
hogy egészen átértékeli a jövőképét, újabb terveket mer szövögetni az új esélyek tükrében. Azért ne rugaszkodjon el a valóságtól!

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Ha egyszerre túl sok
mindent akar csinálni, annak könnyen az lehet a vége, hogy végül
semmivel sem készül el. Ne legyen túl szigorú önmagához, hagyjon időt a kikapcsolódásra is. Mindenkinek könnyebb lesz, ha megnyugszik.

Nyilas (november 23 – december 21) Ami ma még szükséges rossz, az holnapra sikerré érhet. Tartsa magát az elképzeléseihez, és ne adja fel az álmait, bármi is fenyegeti őket ezen a héten!
A hét végére akár valósággá is válhatnak, ha ügyesen dolgozik.

Halak (február 20 – március 20) Valami jó és izgalmas lehetőségnek tűnik, de amikor mélyebben beleásná magát a dologba, csalódás érheti. Ha nem adja fel a dolgot, még kihozhatja a
munkából a legjobbat. Ezen a héten nem sok idő lesz mérlegelni.

