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Simon Gábor indul az I-esben Simon Gábor indul az I-esben 

Lassan egy hónapja, hogy az élő színház már 
nem csak egy homályos déjà vu érzet Miskolcon. 
A teátrum saját darabjának – ami az első, közön
ség előtt tartott előadás volt idén – előbemutatóját 
álló tapssal jutalmazta a közönség. Azóta több al
kalommal is úgy vélte a nézőtér, hogy az ülő ováció 
nem fejezi ki kellőképpen az érzelmeiket. Ez történt 
például a Producerek összes eddigi előadásán.

Cikk az 5. oldalon

A Producerek sikere  A Producerek sikere  
és a sikerek producereés a sikerek producere

PUMPAPÁLYÁVAL  PUMPAPÁLYÁVAL  
BŐVÜLT A FACTORYBŐVÜLT A FACTORYKrízisalapot hoz létre a koronavírus-járvány miatt nehéz 

helyzetbe kerül családoknak és magánszemélyeknek a mis-
kolci önkormányzat és a Dr. Hilscher Rezső Szociális Köz-
alapítvány a Miskolci Családokért – számoltak be a város 
vezetői és az alapítvány kuratóriumi elnöke pénteken.

Az eseményen Miskolc pol
gármestere úgy fogalmazott, 
a város nagyon nehéz idősza
kon van túl, hiszen a járvány 
sok áldozatot követelt. „Mis
kolc a legnehezebb idősza
kokban is bizonyította, hogy 
képes az összefogásra, képes a 
közös segítségnyújtásra, hogy 
a miskolciak számíthatnak 
egymásra, hogy a miskolciak 
egymásra számíthatnak iga
zán” – jelentette ki. Veres Pál 
hozzátette, hogy az első hul
lám idején létrehozott, a ko

ronavírus elleni küzdelmet 
támogató városi bankszám
lára is sok felajánlás érkezett, 
ami komoly segítséget jelen
tett a védekezési erőfeszítések 
finanszírozásában is.

– A most létrehozott krí
zis alapnak is hasonló a célja, 
de abból közvetlenül a mis
kolci emberek, a Covid miatt 
nehéz helyzetbe került csa
ládok, „covidárvák” kaphat
nak majd segítséget – fogal
mazott.

Folytatás a 3. oldalon

Krízisalapot hoznak létre Krízisalapot hoznak létre 
a járvány károsultjainaka járvány károsultjainak

Csaknem ötvenmilliós kor-
mányzati forrásból tudott 
fejlődni az elmúlt években a 
Factory Sport Aréna.

A támogatásnak köszönhető
en kijavították a létesítménynek 
otthont adó néhai Csavargyár 

tetejét, korszerűsítették a má
szótermet, valamint gördesz
kaparkot és egy úgynevezett 
pumpapályát (Pump Track) is 
kialakítottak. Ez utóbbit adták 
át kedd délelőtt, ahol elhangzott: 
a Factory mára a térség extrém 
sportolóinak központjává, iga

zi közösségi hellyé vált. Egri Jó-
zsefné, a komplexum vezetője 
elmondta, a pumpapálya volta
képpen egy kerékpáros ügyessé
gi pálya, ahol a sportoló, ha meg
felelően „pumpál”, akkor tekerés 
nélkül képes körbekörbe halad
ni rajta. 

A létesítmény 2004ben nyi
totta meg kapuit az extrém spor
tok kedvelői számára. Az évek 
során pedig a csarnok egyre 
több lehetőséget teremtett, így a 
látogatók száma ma már eléri az 
évi huszonötezret.

Folytatás a 4. oldalon

A Szimbiózis Alapítvány új 
panziója elsősorban olyan 
családokat vár, ahol fogyaték-
kal élő gyermekeket nevelnek.

Országosan is egyedülálló 
család, és fogyatékosságba
rát panziót adtak át csütörtö
kön Miskolcon, a Szimbiózis 
Alapítvány által működtetett 
Baráthegyi Majorságban. Az 
eseményen elhangzott, a vado
natúj létesítmény különleges
sége az, hogy itt a fogyatékos 
gyermeket nevelő családok szá
mára is elérhető a kikapcsoló
dás és a feltöltődés.

„Miközben a szülők és az 
egészséges gyermekek énidejü
ket töltik a wellnessrészlegben, 

vagy csak pihennek, a fogyaté
kossággal élő családtaggal kép
zett animátorok foglalkoznak, 
fejlesztőfoglalkozásokon, állat
asszisztált terápián vehet részt. 
A pihenés mellett az itt töltött 
idő a család számára pozitív jö

vőképet is adhat, hiszen a Ma
jorságban megtapasztalhatják 
azt, hogy fogyatékossággal is 
lehet teljes életet élni” – mondta 
Jakubinyi László, a Szimbiózis 
Alapítvány kuratóriumi elnöke, 
aki egyben köszönetet mondott 

azoknak a magánszemélyek
nek, cégeknek, akik és amelyek 
segítették közösségüket abban, 
hogy álmuk valóra válhasson.

A panzió szolgáltatásai épí
tenek a Majorság élménypark
jának környezetére, ahol az 
öthektáros parkban önfenn
tartó szociális farm működik. 
A vendéglátás alapvető elemei 
a saját termesztésű zöldségek, 
gyümölcsök, tej, tojás, sajtok, 
lekvárok, szörpök. A majorsági 
attrakció működtetői a speci
ális szükségletű kollégák, akik 
animátorként aktívan foglal
koznak a vendégek gyermekei
vel, így a szülők ténylegesen pi
henni, kikapcsolódni tudnak.

Folytatás a 3. oldalon

Átadták az új családbarát panziót a BaráthegyenÁtadták az új családbarát panziót a Baráthegyen
Hirdetés

AA-MED Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
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Intézményünkben lehetőség nyílik  
2021. május 10-étől 

elvégeztetésére.   Miskolcon egyedülállóan  a hét minden napján.  
Továbbá megnyitjuk  post-COVID-ambulanciánkat, ahol szakorvosi  

vizsgálattal és labordiagnosztikai vizsgálatokkal együtt  
kapunk képet az Ön állapotáról.  

Részletes információ és  időpont-egyeztetés  

a 06-30/691-88-89-es  
telefonszámon lehetséges.

SARS – CoV2 (COVID 19)  
Antigéngyorsteszt és COVID – 19  

ellenanyagvérteszt 

Élesedik az előválasztás Miskolcon: 
az MSZPPárbeszéd mindkét körzetben 
saját jelöltet indít. Május elején jelentet
ték be, hogy Varga Lászlót támogatják az 
előválasztáson, most pedig eldőlt, hogy 
a Borsod megyei Ies választókörzetben 
Simon Gábor indul. Az előválasztás tétje 
az, hogy ki mögé sorakozzon fel az ösz
szes ellenzéki párt, aki aztán egyedüli je
löltként kihívója lesz a fideszes jelöltnek.

Cikk a 3. oldalon



Veres Pál a héten Deák-Bár-
dos Mihály és Szopkó Tibor 
körzetében tett látogatást, 
hogy megnézze a fejlesztése-
ket, és feltérképezze a prob-
lémákat.

Miskolc 14-es választókerü-
letének bejárása Lyukóvölgy-
ben kezdődött, érintette a Vas-
gyár egyes részeit és a Győri 
kaput, azon belül az Andor 
utcát is. Deák-Bárdos Mihály 
lapunknak úgy fogalmazott, 
többnyire olyan problémákat 
mutatott be a város első embe-
rének, melyeket saját hatáskör-
ben, a város segítsége nélkül 
nem tudna megoldani.

– Mindhárom városrész-
ben folyamatos probléma a 
csapadékvíz-elvezetés. Lyu-
kóban a Gulyakút környékét 
tekintettük meg: januárban 
kezdődött el a munka, hogy a 
hegyekből leömlő vizet a kö-
zeli patakmederbe tereljük. Az 
Andor utcán, a Jura lakópark-
nál szintén egy új vízelvezetőt 
alakítottunk ki, hiszen itt ez 
folyamatos probléma volt. A 
Vasgyárban, a Lónyay Meny-

hért utcában is a víz okoz gon-
dot évtizedek óta, a gépkocsi-, 
busz- és teherforgalom miatt 
esős időszakban áznak a házak 
falai – hangsúlyozta az önkor-
mányzati képviselő.

A Vasgyárban és Lyukó-
völgyben további nehézséget 
jelent az illegális hulladéklera-
kás, erre hosszú távon a térfi-
gyelőkamera-rendszer bőví-
tése, valamint a rendészet és a 
Városgazda fokozott jelenléte 
lehet a megoldás. A Győri ka-
puban pedig a parkolóhelyek 
hiánya és az utak, járdák álla-
pota okoz bosszúságot.

Miskolc polgármestere úgy 
fogalmazott, fontos számá-
ra, hogy az önkormányzat ne 
csupán megismerje a hiányos-
ságokat, hanem megoldást is 
találjon a bejárásokon feltár-
takra.

– Annak nagyon örülök, 
hogy az elmúlt időszakban ösz-
szefogás alakult ki Lyukóvölgy 
megsegítésére, ahol fejlesztések 
is megvalósulnak, hiszen a tér-
ség orvosi rendelővel és óvo-
dával gazdagodhat rövidesen. 
Egyértelmű, hogy Vasgyárban 

a Kerpely Antal utcai régi, ma 
már romos rendelőintézetnek 
is új tartalmat, esetleg új tu-
lajdonost kell találni, hiszen a 
mostani állapotok nem tartha-
tóak – mondta Veres Pál. Hoz-
zátette, mivel a felgyülemlő 
esővíz sok helyen keseríti meg 
a lakók életét, az önkormány-
zat átfogó csapadékvíz-elveze-
tési programban gondolkodik.

A 10-es számú választóke-
rület bejárása során a tavaly 
megújult Kossuth utcát, az An-
tall József teret és a rekonst-
rukció előtt álló Dózsa György 
Úti Tagóvodát tekintette meg 
a polgármester a terület ön-
kormányzati képviselőjével. 
Utóbbival kapcsolatban Szop-
kó Tibor és Veres Pál is úgy fo-
galmazott: az oviban dolgozók 
és az odajáró kicsik már rég 
megérdemelték az intézmény 
korszerűsítését, hiszen a nyolc-
vanas évek elején átadott épü-
lethez érdemben nem nyúltak 
az azóta eltelt majdnem negy-
ven évben.

A bejárás során több problé-
ma is felmerült, a Katowice ut-
cai lakótelepen például a járdák, 

utak állapota volt a fő téma. A 
parkolóhelyek számának bőví-
tése is folyamatosan napiren-
den van itt csakúgy, mint szinte 
az összes lakótelepen.

Szopkó Tibor örömét fejezte 
ki, hogy a térség problémáiról, 
illetve a fejlesztési elképzelé-
sekről egyeztetni tudott a pol-
gármesterrel. „Áttekintettük a 
múltat, a jelent, de sokat beszél-
tünk a jövőről is, a szükséges 
fejlesztésekről. Az intézményi 
felújítások és a közösségfej-
lesztéssel kapcsolatos elképze-
léseink mellett a korábbinál is 
nagyobb hangsúlyt szeretnénk 

fektetni az olyan kisebb-na-
gyobb beruházásokra, melyek 
a körzetben élők komfortérze-
tét növelik” – mondta.

Az alpolgármester elmond-
ta azt is, nagy büszkeség szá-
mára, hogy elkészült az északi 
iparterületet és a Szentpéteri 
kaput a belvárossal összekö-
tő kerékpár út, ami régi igénye 
volt az itt élőknek. „A korábbi 
tervek miatt ugyan akad né-
hány kivitelezési hiba, ilyen 
például több szakaszon a csa-
padékvíz-elvezetés hiánya, 
ezeket természetesen pótolni 
fogjuk” – tette hozzá.

Miskolc polgármestere ér-
deklődésünkre elmondta, az 
eddigi bejárások alapján úgy 
látja, hatalmas különbségek 
mutatkoznak a választókerüle-
tek között. „Ez a belvárosi kör-
zet a viszonylag kevés problé-
mával küzdők közé sorolható. 
Természetesen itt is orvosol-
nunk kell a felmerülő gondo-
kat, gondolok itt akár az utak, 
járdák felújítására, akár a bel-
városban a további virágosítás-
ra, a rend fenntartásarása és új 
kukák kihelyezésére” – sorolta 
Veres Pál.

Tajthy Ákos

A 10-es számú választókerület bejárása során az Antall József teret is megtekintették. Fotó: Mo-
csári László

Aktuális
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A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSA CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS

A Szabadságharc, a Dessewffy Arisztid és a Mikes Kelemen 
utca által határolt terület fogalmi rendjének változásával 
kapcsolatban hívott össze lakossági fórumot a terület önkor-
mányzati képviselője, Révész Péter szerdára, a Népkertbe.

Még januárban született 
döntés arról, hogy fentről, az 
Aulich utca irányából egy-
irányúvá teszik a forgalmat 
a Mikes Kelemen utcában. 
Erről megkérdezték a helyi-
eket is, többségük támogat-
ta is az ötletet. A változtatás 
miatt azonban a párhuzamos 
utcákban – így a Benke Jó-
zsefen, a Lázár Vilmoson és 
a Knézich Károlyon – jelen-
tősen megnőtt a forgalom. 
Lévai István, a polgármesteri 
hivatal városüzemeltetési és 
műszaki osztályának műsza-
ki koordinációs ügyintézője 
elmondta, a Benke utcából 
többen jelezték is ezt feléjük, 
és újabb forgalmirend-vál-
toztatásra tettek javaslatot.

A szerdai fórumon minden-
ki kapott egy térképet, amin 
bemutatták az újabb változta-
tás lényegét: a forgalom elosz-
tása érdekében a Dessewffytől 
lefelé – a Mikes mellett – egy-
irányúvá tennék mindegyik 
párhuzamos utcát, így a Lá-
zár János, a Benke József és a 
Knézich Károly utcát is. Ezzel 
a szakemberek véleménye sze-
rint rendeződne a forgalom, 
hiszen több utcát használhat-
nának a belvárosba igyekvők, 
ráadásul nem kellene szem-
bejövő-forgalomtól tartaniuk. 
Ráadásul parkolni is köny-
nyebb lenne véleményük sze-

rint. A javaslat hátránya azon-
ban, hogy ezeket az utcákat 
csak a Szabadságharc, majd 
Dessewffy utcán keresztül le-
hetne elérni a belvárosból. A 
Dessewffy ráadásul sokkal na-
gyobb forgalmi terhelést kap-
na, főleg csúcsidőszakokban, 
reggel és délután. Itt tehát a 
parkolást korlátozni kellene. 
Jelenleg egyoldali megállási ti-
lalom van, hogy a 28-as járat 
tudjon közlekedni.

A tájékoztatófórum szer-
vezője, Révész Péter (Velünk 
a Város) önkormányzati kép-
viselő azt mondta, azt sze-
rette volna elérni, hogy pró 
és kontra hangozzanak el la-
kossági vélemények a forgal-
mi rend „újragombolásáról”. 
– Szeretnénk közelíteni a vé-
leményeket, még ha tudjuk is, 
hogy nem létezik mindenki 
számára tökéletes megoldás – 
fogalmazott.

Több mint tucatnyi helyi 
lakos mondta el véleményét 

a fórumon, döntően nem tá-
mogatták a mostani javasla-
tot. Volt, aki felvetette, hogy 
budai mintára kellene átszer-
vezni az itteni közlekedést: 
az egyik utca lefelé, a másik 
felfelé legyen egyirányú. El-
hangzott olyan vélemény is, 
hogy a Szabadságharc utcát 
az Avas felől egyirányúvá 
kellene tenni. Többen kifogá-
solták, hogy sokan ezekben 
az utcákban parkolják le au-
tóikat, így mennek dolgozni 
a belvárosi munkahelyükre – 
elfoglalva ezzel a parkolóhe-
lyeket, de gyakran elállják a 
helyiek kapubejáróit, garázs-
ajtóit is.

Döntést későbbre ígértek a 
város részéről, azonban egyes 
javaslatokat megfontolásra 
érdemesnek találtak: megol-
dás lehet például, hogy ezek-
ben az utcákban fizetőssé te-
szik a parkolást, de az ott élők 
kedvezményt kapnának. A 
fórum résztvevői szavazhat-
tak is arról, hogy megmarad-
jon a mostani forgalmi rend, 
vagy életbe léphet az ismerte-
tett változtatás.

Kujan István

Elmondhatták véleményüket Elmondhatták véleményüket 

Június 26-án van a kábító-
szerellenes világnap. Ennek 
alkalmából négynapos 
rendezvénysorozatot szer-
vezett a Szinva teraszon a 
Miskolci Egészségfejlesztési 
Intézet (MEFI).

Aki szenvedélyesen küzd, 
olyan erőket mozgat meg, 
amik viszik a célja felé. A 
szenvedély azonban átcsaphat 
függőségbe. Meg kell találni a 
pontot, hol muszáj megszólal-
tatni magunkban a vészcsen-
gőt. Hol vannak a határok, 
amikor elveszítjük az egyen-
súlyt, és ezzel olyan dolgokat, 
amik fontosak számunkra. 
A MEFI azon dolgozik, hogy 
a segítségre szorulók időben 
meg tudják szólaltatni ezeket 
a vészcsengőket.

– 2019-ben alakult újjá a 
Miskolc Egészségfejlesztési 
Intézet Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum (KEF) – mond-
ta az esemény kapcsán Varga 
Andrea alpolgármester, a fó-
rum társadalmi elnöke. – A 

KEF fő célja, hogy azok a szer-
vezetek, amik a szenvedélybe-
tegségek kialakulásának meg-
előzésével, illetve a betegség 
kezelésével foglalkoznak, ta-
lálkozzanak, ismerjék meg és 
segítsék egymás munkáját. Ha 
valaki segítségre szorul, fon-
tos, hogy megtalálja azokat a 
forrásokat, amik biztosíthat-
ják számára a gyógyulást.

A mostani rendezvénysoro-
zat a megelőzésről szól: fontos, 
hogy megszólaljon az a bizo-
nyos vészcsengő, ha a szenve-
dély túllép egy határon – erre 
szeretnék felhívni a figyelmet.

– Hiszek abban, hogy hasz-
nosan telt az elmúlt másfél év, 
amikor sok online beszélgeté-
sen vettünk részt, és munka-
csoportokba szerveződtünk. 
Fontos, hogy egyértelművé 
váljon, melyik szervezetnél mi-
lyen segítséget kaphat a rászo-
ruló. Ezért szükséges a sorozat: 
meg tudjuk mutatni minden 
miskolcinak, hogy van segít-
ség, el tud jutni ahhoz a szerve-
zethez, ami képes segítőkezet 

nyújtani neki a bajban – fejezte 
be gondolatait Varga Andrea.

Június 26-án van a kábító-
szerellenes világnap. Ennek 
alkalmából szervezte a KEF a 
mostani, négynapos rendez-
vénysorozatot.

– A szermentes, boldog élet 
fontosságára szeretnénk fel-
hívni a figyelmet, ezért te-
lepültünk ki – fogalmazott 
Lasztócziné Szomoru Móni-
ka, a Miskolci Egyesített Szo-
ciális, Egészségügyi és Gyer-
mekjóléti Intézmény általános 
igazgatóhelyettese, aki a KEF 
szakmai elnökeként vett részt 
a rendezvényen.

– A KEF összefogja azokat a 
szervezeteket, amik a kábító-
szer-használattal kapcsolatos 
problémákkal foglalkoznak, 
akár az ellátás, a prevenció 
vagy a kínálatcsökkentés terü-
letén – az utóbbi körbe tartoz-
nak a rendészeti, rendvédelmi 
szervek. Folyamatosan együtt 
dolgozunk, most pedig szeret-
nénk közelebb hozni a mun-
kánkat a lakossághoz.       B. M.

VAN REMÉNY, HA MEG- VAN REMÉNY, HA MEG- 
SZÓLAL A VÉSZCSENGŐSZÓLAL A VÉSZCSENGŐ



A Szimbiózis Alapítvány új 
panziója elsősorban olyan 
családokat vár, ahol fogyaték-
kal élő gyermekeket nevelnek.

Folytatás az 1. oldalról
Miskolc polgármestere úgy 

fogalmazott, a Szimbiózis Ala-
pítvány hosszú évek óta kiemelt 
helyet foglal el a miskolci civil-
szervezetek között. „A szervezet 
fő célja a fogyatékkal élő szemé-
lyek és hozzátartozóik segítése. 
Ez egy olyan küldetés, amelynél 
nemesebb és felemelőbb aligha 
létezik, hiszen minden ember 
alapvető joga, hogy megkapja 
a teljes élet lehetőségét. Az ala-
pítvány ebben segít a hozzájuk 
fordulóknak. A számos kitün-
tetés, elismerés is azt bizonyítja, 
hogy mindaz, amit a szervezet 
több évtizedes munkája során 
megalkotott, nemcsak egyedül-
álló, hanem példaértékű, köve-
tendő – jelentette ki Veres Pál.

Az átadóünnepséggel egy idő-
ben az alapítvány útjára indítja 
az „Egy hét mennyország” elne-
vezésű, egyedi társadalmi fele-
lősségvállalási programját. A pá-
lyázatnak köszönhetően első 
lépésként nyolc fogyatékossággal 
élő gyermeket nevelő család in-
gyenes pihenését és tehermente-
sítését teszik lehetővé, illetve terá-
piás foglalkozásokat biztosítanak.

Innovatív fejlesztés
Az eseményen jelen volt az 

igazságügyi miniszter is. Var-

ga Judit méltatta a Szimbió-
zis munkáját, mint mondta, a 
szervezet törekvései összhang-
ban vannak a kormány straté-
giájával.

– A családok támogatá-
sa, különös tekintettel azokra, 
ahol fogyatékos gyermekeket 
nevelnek, kiemelt kormányza-
ti stratégiánk, mint ahogyan 
az állam társadalmi felelős-
ségvállalásának fontos fókusza 
a megváltozott munkaképes-
ségű személyek foglalkozta-
tásának elősegítése is. Jelen 
speciális panzió egyaránt fó-
kuszál a speciális szükségletű 
gyermeket nevelő családokra, 
és a fiatal felnőtt korcsoportú 
személyek foglalkoztatására. A 
megvalósult fejlesztés innova-
tív módon gazdagítja Miskolc 

turisztikai ágazatát és társadal-
mi szerepvállalását – hangsú-
lyozta a miskolci születésű mi-
niszter.

A 20 férőhellyel, 6 szobá-
val és 2 apartmannal rendel-
kező panzió 164 millió forint 
kormányzati és európai uniós 
forrásból, valamint 50 millió 
forint önerőből jött létre, me-
lyet a Szimbiózis Alapítvány 
biztosított. Ezen kívül jelentős 
céges és magántámogatásokat 
vontak be.

Új munkahelyek is
A beruházással 27 új mun-

kahely jött létre, elsősorban 
fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű emberek 
számára. Ők különféle munka-
körökben dolgoznak, melyek a 

szélesebb értelemben vett ven-
déglátáshoz, a panzió környe-
zetének és majorsági attrakci-
ók üzemeltetéséhez, valamint a 
speciális turisztikai programe-
lemhez kapcsolódnak. A pan-
zió wellnessrészlegén sószoba, 
szauna, jakuzzi, fürdődézsa, 
szénsavgázfürdő, fitneszgépek 
állnak rendelkezésre, illetve 
egy kisebb fürdőmedence is 
hamarosan megépül. Kiemelt 
figyelmet fordítanak a népi 
hagyományőrző és kézműves 
programok biztosítására, illet-
ve az ökológiai gazdálkodás 
gyakorlati bemutatásra. A Ba-
ráthegyi Családbarát Panzió és 
Élménypark a hazai transzfor-
mációs turizmus egyik innova-
tív színtere.

Tajthy Ákos

A család-, és fogyatékosság-barát panziót csütörtökön adták át a Baráthegyi Majorságban. Fotó: M. L.
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Simon Gábor lesz az 
MSZP-Párbeszéd közös 
képviselőjelöltje a Borsod 
megyei I-es választókörzet-
ben az előválasztáson.

Élesedik az előválasztás 
Miskolcon: az MSZP-Pár-
beszéd mindkét körzetben 
saját jelöltet indít. Emlékez-
hetünk: május elején jelen-
tették be, hogy Varga Lászlót 
támogatják az előválasztá-
son, most pedig eldőlt, hogy 
a Borsod megyei I-es válasz-
tókörzetben Simon Gábor 
indul. Az előválasztás tétje 
az, hogy ki mögé sorakoz-
zon fel az összes ellenzéki 
párt, aki aztán egyedüli je-
löltként kihívója lesz a fide-
szes jelöltnek.

Az MSZP rutinos, nagy 
tapasztalatokkal rendelkező 
politikusáról Varga László 
azt mondta, hogy Simon ed-
digi közéleti tevékenységé-
vel, a városért és környékéért 
végzett munkájával már bi-
zonyított. „Vele biztosra me-
hetnek a miskolciak”, fogal-
mazott.

– Megvannak a miskolci je-
löltjeink, Karácsony Gergely 
követei; két baloldali, demok-
rata politikus, akik a mis-
kolciakért akarnak dolgozni 
– mutatott a két oldalán álló 
jelöltekre Kunhalmi Ágnes.

A Magyar Szocialista Párt 
társelnöke úgy fogalmazott, a 
miskolciak is többet érdemel-
nek annál, mint amit az elmúlt 
10 évben a kormánytól kaptak. 
Karácsony Gergely jóvátételi 
programja pedig éppen annak 
„a magára hagyott 99 százalék-
nak” szól, akiket az 1 százalék-
nyi szűk elit „kiszipolyozott”.

– Jóvá kell tenni mindazt, 
amit a kormány elvett a mis-
kolciaktól, a borsodiaktól, 
a magyar emberektől. Kis-
vállalkozók, boltosok, ven-
déglátósok voltak például a 
kárvallottjai az elmúlt idő-
szaknak. Sokan szorulnak 
támogatásra most – mutatott 
rá a szocialista politikus.

Újraindítási támogatást 
nyújtanának tehát a bajba 
jutott kisvállalkozásoknak, 
a közmunkabért felemelnék 
a minimálbér szintjére, az 
egészségügyi és a szociális 
dolgozóknak is 500 ezer fo-
rintos, egyszeri támogatást 
nyújtanának, és kárpótol-
nák az önkormányzatokat 
az elvont iparűzési és gépjár-
műadó-bevételek kieséséért.

– Újra lehet kezdeni, ezt a 
miskolciak már bizonyítot-
ták, amikor 2019-ben itt be-
köszöntött a változás szele – 
hangsúlyozta a társelnök.

– Valóban, 2019-ben kö-
zös erővel megtörtük a Fi-

desz hatalmát Miskolcon 
– csatlakozott az előtte szó-
lóhoz Simon Gábor, akinek 
komoly szerepe volt abban, 
hogy két évvel ezelőtt új vá-
rosvezetése lett Miskolcnak.

– Látjuk azonban az ön-
kormányzatnál, hogy mi-
lyen pusztítást végeztek, és 
ugyanez történik az ország-
ban – hangoztatta Simon, 
aki korábban dolgozott már 
országgyűlési képviselőként. 
– Bőséges politikai és jogi ta-
pasztalatokkal rendelkezem, 
és tudom: a NER lebontása 
nem megy egyről a kettőre; 

szisztematikus lépések soro-
zatára van szükség. Szeret-
nénk szociális demokráciát 
teremteni. Hisszük, hogy a 
miskolciak 99 százalékának 
lesz jó, szemben azzal az 1 
százalékkal, akik korábban 
a városon uralkodtak. Azt 
szeretnénk, hogy a miskol-
ciak itt tudjanak boldogulni; 
hogy a kormány ne vegye el 
a miskolci közösségi közle-
kedés pénzét, a buszok ren-
desen tudjanak közlekedni. 
És hogy egyre több beruhá-
zás érkezzen a régióba.

Kujan István

Simon Gábor indul az I-es választókörzetbenSimon Gábor indul az I-es választókörzetben
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Az erre a célra létrehozott 
alszámlára azok utalhat-
nak, akik szeretnének baj-
ban lévő embertársaikon 
segíteni.

Folytatás az 1. oldalról
Varga Andrea alpolgármes-

ter emlékeztetett, az elmúlt 
hónapok emberi, közösségi 
tragédiák egész sorát hozták 
magukkal, ráadásul Miskolc 
egy olyan régióban helyezke-
dik el, ahol amúgy is sok a rossz 
szociális helyzetben élő ember, 
éppen ezért kell mindannyi-
unknak erőnkhöz, lehetősége-
ikhez mérten segíteni azoknak, 
akik erre rászorulnak.

Szegedi Judit Katalin, a Dr. 
Hilscher Rezső Szociális Köz-
alapítvány a Miskolci Csalá-
dokért kuratóriumának elnöke 
elmondta, hogy az alapítvány 
kuratóriuma örömmel fogad-
ta a várostól érkező felkérést a 
krízisalap létrehozására, mivel 
ez abszolút összeegyeztethető 
a céljaikkal, hiszen amúgy is a 

szociálisan rászorulók segítése, 
támogatása a feladatuk.

– A krízisalap valódi segítsé-
get jelenthet a Covid károsult-
jainak, egy olyan helyzetben, 
ami erős összefogást igényel, 
hiszen sokan maradtak mun-
ka nélkül, kerültek nehéz 
helyzetbe – hangsúlyozta. El-
mondta még: az alapítványnál 
létrehoztak egy alszámlát, erre 
utalhatnak majd azok, akik 
szeretnének másokon segíteni. 
A krízisalap első befizetői Mis-
kolc város polgármestere és 
alpolgármesterei lesznek, akik 
saját forrásból és rendelkezé-
sükre álló alapjukból is több 
százezer forinttal támogatják a 
kezdeményezést.

A krízisalap céljaira a Dr. 
Hilscher Rezső Szociális Köz-
alapítvány által létrehozott 
alszámla száma 11734004-
25985904, ide várják a felaján-
lásokat. A támogatás igénylé-
sének részleteiről rövid időn 
belül várható tájékoztatás.

TÁ

Az önkormányzati forrás-
ból beszerzett terepjárót 
pénteken adták át a rendé-
szet vezetőjének.

Ismét egy új Dacia Duster 
típusú terepjáróval gazdago-
dott a Miskolci Önkormány-
zati Rendészet (MIÖR) 
flottája. A teljes egészében 
önkormányzati forrásból 
megvásárolt járművet a ren-
dészeti bizottság elnöke adta 
át Vincze Csabának, a rendé-
szet vezetőjének.

A rendészeti bizottság elnö-
ke lapunknak elmondta, a be-
szerzésekre azért volt szükség, 
mert a korábbi, 2013-ban és 
2014-ben vásárolt terepjáró-
kat már csak jelentős ráfor-
dításokkal lehetett üzemel-
tetni. A mostani beruházás is 
a megújulást és a költséghaté-
konyságot szolgálja.

Hozzátette, az idei és a ta-
valyi fejlesztésnek köszön-
hetően azonban szinte az 
összes, mára már erősen lea-
mortizálódott járőrautót si-
kerül új gépjárművekre cse-
rélni.

Szilágyi Szabolcs kitért arra 
is, a város élhetősége sokban 
függ attól, hogy a miskolciak 
mennyire érzik biztonságban 
magukat. A közbiztonsággal 
kapcsolatos érzésekre jelentős 
hatással van az önkormány-
zati rendészet tevékenysége, 
a kamerarendszer hatékony-
sága, a járőrök munkája és a 
rendészet felszereltsége. En-
nek kapcsán a közelmúltból 
több sikeres akciót említett 
meg, amikor a rendészek 
gyors fellépésének köszönhe-
tően fogtak el bűnelkövetőket 
a városban.

Tajthy Á.
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Kunhalmi Ágnes és Simon Gábor. Fotó: Juhász Ákos



A Miskolc Holding Zrt. 15 
éves fennállása alkalmából 
készült sorozatunkban ezút-
tal a cégcsoport humánerő-
forrás munkáját ismerhetik 
meg az olvasók.

Valamikor a ’90-es években 
a HR még ismeretlen fogalom 
volt Magyarországon. Akkor a 
vállalatoknál a munkaügy ke-
zelte a dolgozók szerződéseit, 
bérszámfejtését, igaz azokban 
az időkben még a toborzás-ki-
választás, szervezetfejlesz-
tés sem a mai formájában 
létezett. A Magyarországra te-
lepült multinacionális cégek-
kel együtt megérkezett a tra-
dicionális munkaügy mellé az 
üres álláshelyek meghirdetése, 
ezzel együtt az interjúztatás. 
Helyet kapott később a szer-
vezettervezés és szervezetfej-
lesztés, a képzés és oktatás is a 
HR-szervezetben – ismertette 
a régmúltat Gerencsér Nóra, a 
Miskolc Holding HR-vezetője.

Talán kevesen tudják azt, 
hogy a Miskolc Holding-
nál havonta átlagosan 3800 
munkavállalónak végeznek 
bérszámfejtési szolgáltatást. 
A járványügyi veszélyhely-
zetet megelőzően volt olyan 
időszak is, amikor ez a szám 
meghaladta a 4500-at, hiszen 
például a fesztiválokra érke-
ző vendégelőadók díjait is ők 
készítették elő utalásra. Tevé-
kenységeiknek összefogottan 
kell működniük, hiszen a fo-
lyamataik egymásra épülnek.

– Az interjútól az ajánlat-
tételig a toborzás-kiválasztás 
munkatársai kísérik a leendő 
dolgozó útját, majd a belépte-

tést közösen végzi a munka-
ügy, a HR-partneri és -ügyin-
tézői csapat. A munkavállalók 
képzése és oktatása is a mun-
kánk része, a kollégák készsé-
geit, képességeit, végzettségeit 
nyilvántartva segítjük a meg-
felelő embert a megfelelő hely-
re kerülni. HR-partnereink 
támogatják a tagvállalatok ve-
zetőit az operatív munkában 
és a központi HR-stratégia he-
lyi szintű megvalósításában – 
részletezte Gerencsér Nóra.

Saját folyamataikon sokat 
fejlesztettek az utóbbi időben, 
hiszen egészen új helyzethez 
kellett alkalmazkodniuk a 
koronavírus miatt az elmúlt 
másfél év során. Új techni-
kákkal toboroztak, képeztek 
embereket. A megváltozott vi-
lághoz kellett nagyon gyorsan 
idomulniuk nekik is.

– Legnagyobb sikernek a 
nemrég nyitott Ellipsum to-
borzását érzem, hiszen úgy 

tudtuk ezt a pluszfeladatot tel-
jesíteni, hogy más feladataink 
egyike sem szenvedett csorbát 
– foglalta össze a Holding HR 
munkáját Gerencsér Nóra.

A Miskolc Holding Zrt. to-
borzás-kiválasztási csoport-
jának működése speciális, 
hiszen 10 vállalatnak bizto-
sítják az emberierőforrás-el-
látását számos tevékenységi 
körben, egymástól teljesen el-
térő szellemi és fizikai pozíci-
ókban.

– Az elmúlt 2 hónapban re-
kordmennyiségben érkezett 
munkaerő-igénylés a szerve-
zethez, mivel kizárólag az El-
lipsum nyitásához közel 100 
dolgozó felvételére kaptunk 
megbízást. Az élményfürdő-
höz meghirdetett munkakö-
rökre csaknem 650 pályázó 
küldte be önéletrajzát, mely-
ből közel 250 érdeklődővel 
személyesen is találkoztunk 
egy szakmai elbeszélgetés ke-

retein belül – mondta Mó-
ricz-Bogáti Anikó toborzáski-
választási csoportvezető.

A Miskolci Fürdők Kft. 
üres álláshelyeinek betöltését 
követően az év második fe-
lében sem áll meg a munka, 
mivel cégcsoportszinten átla-
gosan 60 munkakörben zajlik 
a toborzás és interjúztatás. A 
Holdingtól, illetve tagvállala-
toktól beérkezett igényeknek 
köszönhetően az elmúlt egy 
évet tekintve ötezres nagy-
ságrendben fogadtak pályá-
zati anyagokat, melyekből a 
szakterületekkel egyeztetve, 
az előszűrést követően 900 
meghallgatást bonyolítottak 
le.

Akik munkát keresnek, és 
szeretnének elhelyezkedni a 
Miskolc Holdingnál és tagvál-
lalatainál, azok a legegysze-
rűbben a Holding weboldalán 
tájékozódhatnak a nyitott po-
zíciókról.
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Csaknem ötvenmilliós kor-
mányzati forrásból tudott 
fejlődni az elmúlt években 
a Factory Sport Aréna.

Folytatás az 1. oldalról
A térség országgyűlési 

képviselője méltatta a létesít-
ményt üzemeltető Egri-csa-
lád munkáját.

– Példaértékűnek tartom 
azt, ahogyan ők felkarolták 
a következő nemzedéket, 
sportolási lehetőséget bizto-
sítanak számukra, és egyál-
talán egy olyan közösséget 
hoztak létre, ami azt gondo-
lom, hogy talán országosan 
is egyedülálló – hangsúlyoz-
ta Hubay György.

Miskolc polgármeste-
re követendő példának ne-
vezte az egykori DAM te-
rületén működő Factoryt. 
Mint fogalmazott, az ehhez 
hasonló kezdeményezések 
segítségével életre lehetne 
kelteni a hatalmas területet, 
ahol egyébként ma is sok kis 
vállalkozás működik.

– A Factory Aréna eddig is 
rendkívül népszerű volt, de a 
most zárult fejlesztéseknek 
köszönhetően az egész léte-

sítmény új lendületet vehet. 
Arra biztatok mindenkit, 
hogy jöjjön el ide, próbálja 
ki az elérhető szolgáltatáso-
kat, az Egri-családnak pe-
dig nagy-nagy köszönet az 
elszántságért, amivel most 
már lassan két évtizede üze-
meltetik a komplexumot – 
jelentette ki Veres Pál.

Az aktív Magyarországért 
felelős kormánybiztos sze-
rint több, a Factoryhoz ha-
sonló létesítményre lenne 
szükség.

– Három éve ismertem 
meg a komplexumot, és tel-
jesen elvarázsolt az a fajta 
munka, amit itt láttam. Lát-
tam azt, hogy milyen körül-
mények között dolgoznak, és 
azt is, hogy milyen hihetet-
len sok gyereknek és felnőtt-
nek okoznak ezzel boldog-
ságot. Éppen ezért éreztem 
úgy, hogy a területért felelős 
kormánybiztosként köteles-
ségem mögéjük állni, és tá-
mogatni őket – szögezte le 
Révész Máriusz, aki hozzá-
tette: a továbbiakban is se-
gíteni kívánják a Factoryban 
folyó munkát.

Tajthy Ákos
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Megtalálják a megfelelő embert Megtalálják a megfelelő embert 
a megfelelő helyrea megfelelő helyre

Gerencsér Nóra és Móricz-Bogáti Anikó. Fotó: Juhász Ákos 

Kedvenc olvasmányunk az 
újságban a Merkúr jelenti; árak 
és sorszámok. Olvasottságban 
az időjárás-előrejelzést is meg-
előzi. Lessük a gépkocsiátvételi 
sorszámok alakulását, de meg-
esik, hogy hetekig semmi nem 
változik. Izgalmas olvasmány. 
Szinte minden az aktuálpoliti-
kai helyzet függvénye, ha a szov-
jetek nem kapnak elég Ikaruszt, 
visszafogják a Zsigulik szállítá-
sát. A keletnémetek magukat se 
tudják ellátni elegendő Trabant-
tal, Wartburggal. Északi szom-
szédaink inkább Nyugaton ad-
ják el a Skodákat. Az új kocsikra 
akár négy-öt esztendeig is vár-
hatunk. A belterjes KGST-piac 
minden átka nálunk csapódik 
le, hiszen csak mi nem gyártunk 
négykerekűt.

Hétvégeken telt házas a Sze-
les utcai börze. A bányásztröszt 
székházától a görögkatolikus 
templomig katonás összevissza-
ságban állnak az eladásra váró 
kocsik. Ha esik, ha fúj, minden 
vasárnap délelőtt hömpölyög itt 
a tömeg. Az igazi vásárlót nehéz 
megkülönböztetni a bámészko-
dóktól. Pörög a biznisz, gyor-

san kialakulnak a profi neppe-
rek, akik a kiszemelt járműhöz 
maguk rendelik oda a lefizetett 
ócsárlókat. Óriási trükk, addig 
bosszantják az eladót, míg dü-
hében már maga is szabadulna 
a kocsijától. Ugyanitt, elvétve, át-
adás előtti Merkúr-kiutalásokat 
is árulnak. Horrorfelárral, mi-
közben tudjuk, törvény szerint 
ezeket a járműveket egyéves el-
idegenítési tilalommal jegyzik be. 
Ilyen apróságra rá se rántanak.

Itt futok össze először Bu-
rek Szilárddal és Szomolya 
Józseffel. Egyikőjük autószere-
lő-sofőr, barátja pedig kereske-
dő. Jó páros. Amikor felnyitják 
a kereskedelmi engedélyezés 
korlátait, eldöntik, övék lesz 
az első miskolci használtau-
tó-kereskedés. Gyorsan meg-
veszik az ezer négyzetméteres 
telepet a Kiss Ernő utcában, 
ám mégis csaknem egy esz-
tendőbe telik, míg átverekedik 
magukat a tanácsi bürokrácia 
útveszejtő dzsungelén. Addig 
járnak a Petőfi utcai hatósági 
osztályra, hogy a portás már 
előre köszön nekik, azt hiszi, 
tanácsi dolgozók. A tűzoltó-

ságtól a Köjálig minden elő-
írásnak meg kell felelniük. Az 
adóhatóság se veszi le a szemét 
róluk. Egy hétig járkálnak Pes-
ten, hogy kikémleljék az egy, 
már működő autókereskedés 
mechanizmusát. Eladóként és 
vásárlóként is bolyonganak 
az egyhektáros telepen. Köz-
ben még a legapróbb nyom-
tatványokat is begyűjtik, soha 
nem gondolták volna, mennyi 
papírmunkával jár mások ko-
csiját eladni, vagy megőrzés-
re átvenni. Óvatosak, hiszen 
minimális tőkével vágnak a 
vállalkozásba. Bizományba 
veszik át a kocsikat, s csak las-
san jönnek rá, hogy huncutok 
a vevők. Ha a forgalmi enge-
délyből kinyomozzák a tulaj-
donos elérhetőségét, a hátuk 
mögött próbálnak egyezkedni. 
A rafináltabbak így takarítják 
meg a közvetítési költséget. Pa-
naszra még sincs okuk, hiszen 
a határok megnyitásáig, a vas-
függöny felhúzásáig dübörög a 
bolt. Ám amikor a Lajtán túl 
is szemezgethetünk a nyuga-
ti márkák között, megborul 
a kereslet-kínálat egyensúlya. 

Dömpingszerűen árasztja el 
az országot a sok ezer olcsó, le-
pukkant, lestrapált verda. Bu-
rek Szilárd álmodozni kezd 
– mi lenne, ha szintet léphet-
ne. Nagy üzlet, nagy kockázat. 
Óriási a csábítás – a nagy nyu-
gati márkák mind-mind önál-
ló szalont szeretnének. Lasz-
szóval keresik a szakmában 
jártas, tőkeerős vállalkozókat. 
Míg a tehetősebbek is egyre 
többen vannak, akik vágynak 
egy olyan igazán új illatú au-
tóra, amelynek a kárpitja még 
nem pecsétes, és a belsejét még 
nem járta át a dohányfüst.

Majd azt vesszük észre, hogy 
egyre több a használtautó-ke-
reskedés, szinte a város min-
den kapujában egymást érik a 
telepek. Vége a Szeles utcai va-
sárnapi börzének, a gyengél-
kedő piac a Zsanaira települ. 
A használt kocsik kereslete is 
lanyhul. A bontók forgalma 
fellendül. Vége a seftes jó vi-
lágnak, amikor az újonnan 80 
ezerért vett Ladánkat három-
évesen akár 100 ezerért is el-
sózhatjuk. Bejáratottan.

Szántó István

Jegyzet

Vége lett a roncskorszaknakVége lett a roncskorszaknak

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JÚNIUS 28., HÉTFŐ: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:50 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Miskolci 
Napló (közéleti magazin), 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:20 Honvéd7 (honvédel-
mi magazin), 20:00 Híradó ism., 
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Jele-
netek egy operatőr életéből, 21:10 
Képújság

JÚNIUS 29., KEDD: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 Aluinvent DVTK 
– BEAC kosárlabda-mérkőzés, 
21:35 Képújság 

JÚNIUS 30., SZERDA: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Egész-
ségpercek, 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:30 
Miskolci Napló Extra, 20:00 Hír-
adó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 Basszuskulcs – Bari Laci 
ism., 21:00 A bátorság szimbólu-
mai, 22:35 Képújság

JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Promenád 

(kulturális maga-
zin), 19:00 Híradó 
ism., 19:15 Idő-
járás-jelentés, 19:25 Acéllábos, 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:25 Polgár40, 21:20 
Képújság

JÚLIUS 2., PÉNTEK: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Köztünk él-
nek, 18:40 Éjszakai ragasztók, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 Gazdasági 
Navigátor (gazdasági magazin) 
ism., 20:00 Híradó ism., 20:15 Idő-
járás-jelentés, 20:25 Az elveszett 
nagypapa, 21:20 Képújság

JÚLIUS 3., SZOMBAT: 07:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 11:00 Képújság, 
18:00 Krónika (heti hírösszefog-
laló), 18:25 Miskolci Napló ism., 
19:00 Krónika ism., 19:20 Sport-
percek ism., 20:00 Krónika ism., 
20:25 Csodálattal és hálával, 21:20 
Képújság

JÚNIUS 4., VASÁRNAP: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:20 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika, 18:25 Promenád (kul-
turális magazin) ism., 19:00 Kró-
nika (ism.), 19:25 Acéllábos ism., 
20:00 Krónika ism., 20:20 Fába 
vésett történelem, 21:50 Képújság



Béres Attila igazgató szerint 
a kulcs az, hogy reflektálnak 
az aktuális társadalmi prob-
lémákra. Ezt tették legutóbb 
egy közös kiállással is.

A miskolci társulatot manap-
ság illik szeretni. Sőt, elismerni. 
Számos szakmai oldalon olvas-
hatunk arról, hogy újra össze-
hozták, megint megcsinálták, 
míg – nagyjából – 10-15 évvel 
ezelőtt ennek az ellenkezője 
volt igaz. Bármibe fogtak, elő-
ször át kellett törni azt a látha-
tatlan erőteret, amit úgy hív-
nak: előítélet – mivel akkoriban 
ugyancsak divatnak számított 
lekicsinylő véleményt alkot-
ni a Miskolci Nemzeti Színház 
(MNSZ) munkájáról. Jelenleg 
viszont – szabadon kijelenthető 
– a Miskolci Nemzeti Színház 
szexi. Szexi és hangsúlyos. Mint 
egy titokzatos nő az utcán, aki-
nek a Klimt festményeit idéző 
aranyruhája alól kisejlik vonzó 
alakja: sokan odafigyelnek rá.

Zajos sikerek
Itt pedig visszakanyarodha-

tunk a Béres Attila rendezte 
Producerekre, amit június 18-
án mutatott be első ízben a te-
átrum, és ami – a premier idő-
pontjával egybevágó országos 
események miatt – kicsit még 
hangsúlyosabb, figyelemfelkel-
tőbb és többrétegű darab lett, 
mint tervezték.

– Eddig három előadás ment 
le, mindegyiket álló tapssal 
fogadta a közönség – mesélt 
a fogadtatásról Béres Attila 
színházigazgató, direktor. – Ez 
egyrészt az újranyitás okoz-
ta örömnek köszönhető sze-
rintem, másfelől annak a hi-
hetetlen energiának, amivel a 
színészek visszatértek a mun-

kájukhoz és persze magának a 
műnek, az előadásnak is.

Az igazgató szerint a Déjà 
vunek is hasonlóan jó vissz-
hangja volt, és további pozitív 
megerősítésre számítanak a 
közelgő darabok kapcsán.

– Hétvégén lesz az Ascher 
Tamás rendezte Hazatérés be-
mutatója. Úgy gondolom, ő 
Magyarország egyik élő ren-
dezőlegendája, a neve pedig 
megfelelő hívószó ahhoz, hogy 
sokakat bevonzzon a Kamara-
színházba.

Beszélni a problémákról
Béres Attila arról az elhatá-

rozásról, szemléletmódról is 
beszélt, ami az állótapsok sorá-
hoz vezetett.

– Nagyjából 6 éve haladunk 
ugyanazon az úton – a többes 
szám alatt a Művészeti Tanácsot 
értem. Fontos számunkra, hogy 
foglalkozzunk a társadalom 
problémáival. A Déjà vu ese-
tében azt a traumát próbáljuk 
meg részben körbejárni, amit 
Trianon és a körülötte kialakult 
történelmi helyzet indukált. A 
Producerek központi témája a 
szabadság. Nem válaszokat aka-

runk adni, de fontosnak tartjuk, 
hogy megjelenjenek az aktuális 
kérdések a színpadon. Ez a faj-
ta igény az egyik szempont. A 
társulat munkája és a színészek 
fejlődése a siker elcsalhatatlan 
része. Ezek mellett persze meg-
jelennek különböző gazdasági 
szempontok is. Szóval rengeteg 
dolgot figyelembe kell venni egy 
darab kiválasztásánál.

Love is love
Az egyik ilyen, társadalmat 

érintő kérdés, amire a Produ-
cerek is reflektált némiképp, 
a nemrég elfogadott, a köztu-
datban „pedofiltörvényként” 
élő törvény. A darabban, amit 
egyébként már tavaly elkezd-
tek próbálni, többször szóba 
kerül a homoszexualitás. A té-
mához kötődő sztereotípiák is 
megjelennek benne. Az előa-
dás végén pedig a színészek 
szivárványszínű betűkből ki-
rakják a „love is love” feliratot.

– A megszavazott törvény-
nyel kapcsolatban nem tudok 
színházigazgatói minőségem-
ben állást foglalni. Béres Attil-
laként viszont úgy érzem, nem 
szerencsés összemosni fogal-

makat a 21. században. Hiszek 
abban, hogy az embert az em-
bersége határozza meg.

A darabban játszó színé-
szek mind egyetértettek abban, 
hogy ilyen módon fejezzék ki 
szolidaritásukat.

– Amikor ezt kitaláltuk, azt 
mondtam a társulatnak, hogy 
csak akkor valósítjuk meg a 
„love is love” ötletet, ha ez ellen 
senkinek nincs kifogása. Nem 
akarok olyat csinálni, ami  rossz 
szájízt hagy valakinél. Fontos 
kihangsúlyozni, hogy ez nem a 
Miskolci Nemzeti Színház vé-
leményét képviseli, hiszen ah-
hoz minden, az intézményben 
tevékenykedő munkatársamat 
meg kellett volna kérdezni. Ez a 
Producerek előadáson dolgozók 
kiállása, ami igazából talán nem 
is maga ellen a törvény ellen irá-
nyul, hanem a szerelem határo-
kat átívelő ereje mellett protestál 
– fogalmaz a színházigazgató.

Arról, hogy a törvény ho-
gyan érinti a színház életét, 
még nincsenek pontos infor-
mációk, mindenestre a Produ-
cerek az eredeti 16-os helyett 
18-as besorolást kapott.

Bájer Máté

2021. június 26. | 25. hét | XVIII. évfolyam 25. szám
Miskolci Napló – A város lapja Kultúra 5

A világjárvány miatt kur-
tán-furcsán alakult évadot 
zárt le a Miskolci Csodama-
lom Bábszínház.

Ha a 2019/2020-as évadot 
csonka évadnak neveztük, 
akkor az ideire talán az a leg-
megfelelőbb szó, hogy töre-
dékévad. Furcsa ez a magunk 
mögött hagyott időszak, hi-
szen érdemi munkát abban az 
értelemben, hogy közönség-
nek mutattunk be darabokat, 
csak néhány héten át tudtunk 
végezni. A második hullám 
vége felé nagyon reményked-
tünk, hogy talán még vala-
mi menthető az évadból, de 
a harmadik hullám azt is el-
intézte – kezdte az évadzáró 
társulati ülést Szabó Attila, a 
teátrum vezetője.

Tavaly szeptemberben, az 
évad nyitásakor öt új előa-
dással tervezett a társulat. A 
járvány miatti teljes lezárás 
okán ebből végül csak kettő 
valósulhatott meg: a Talpas és 
a többiek, és a 12 hónap tör-
téneteit még megismerhették 

a bábszínházba járó kicsik és 
nagyok.

Szabó Attila hozzátette, a 
pandémia kitörése előtt át-
lagosan évi harminchétezer 
nézővel számolhattak bizto-
san. Bíznak benne, hogy jö-
vőre legalább ennyi, ha nem 
több néző lesz majd kíváncsi 
a munkájukra. Kijelentette 
azt is: a Csodamalom műkö-
dése a lehetetlen helyzet el-
lenére is biztosított, Miskolc 
önkormányzata ugyanis el-
sők között állapodott meg 
a kormányzattal arról, hogy 

2024-ig biztosan közösen fi-
nanszírozzák a kulturális in-
tézmények üzemeltetését.

– A járvány sajnos több 
mint egy éven át meghatároz-
ta a világot, a kulturális, kö-
zösségi élet pedig különösen 
megszenvedte az elmúlt hóna-
pokat. Teljesen újrakalibrálta 
a társadalmat, de a kulturális 
szférát, a közművelődést és az 
előadóművészetet is – ezt már 
Tóth Csaba, a polgármesteri 
hivatal kulturális, sport és ren-
dezvényszervezési osztályá-
nak vezetője jelentette ki.

Tóth Csaba úgy fogalma-
zott, Miskolc önkormányzata 
teljes mellszélességgel kiáll a 
Csodamalom Bábszínházért, 
csakúgy mind a város vala-
mennyi kulturális intézmé-
nyéért. „Miskolc egy új kul-
turális koncepció elkészítésén 
dolgozik, szeretnénk, hogy 
a belváros ismét a kulturális 
élet középpontja legyen. Cé-
lunk, hogy a jelenleginél több 
figyelmet kapjon az összes 
kulturális intézmény, így a 
bábszínház is” – mondta.

Végül köszönetet mondott 
Szabó Attilának, aki az elmúlt 
egy évtizedben vezette a Cso-
damalom Bábszínházat, jú-
nius 30-án ugyanis véget ér 
a megbízatása. „Szabó Atti-
la munkássága nem múlik el 
nyom nélkül: számos újítást, 
szakmai újdonságot hozott 
a teátrum életébe, és erre az 
időszakra esett a színház tel-
jes felújítása is. Miskolc vá-
rosa hálás azért a munkáért, 
amit a direktor végzett” – zár-
ta Tóth Csaba.

Tajthy Ákos

Kurta-furcsa évadot zárt a CsodamalomKurta-furcsa évadot zárt a Csodamalom
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A Producerek mindhárom eddigi előadását álló tapssal fogadta a közönség. Fotó: Gálos Mihály Samu

Június 30-án egy különle-
ges, ünnepi összeállítással 
áll színpadra a Miskolc 
Dixieland Band a Szent 
István téren.

Egy bizonyos kor után – 
többnyire hiúságból – so-
kan nem tartják nyilván 
az éveik múlását, és meg-
állnak egy nekik tetsző 
számnál. Kicsit hasonló a 
Miskolc Dixieland Band 
története is: 31 éve alakult 
az együttes, mégis most 
ünneplik a fennállásuk 30. 
esztendejét. Az ok azonban 
itt nem a kevélység: az utol-
só pontokig leszervezett, 
2020 októberére tervezett 
jubileumi előadás a koro-
navírus miatt maradt el, és 
most nyílt csak alkalom a 
pótlására. A tervek szerint 
a számolással sem állnak 
meg: az együttes folytatja 
tovább a munkát.

– Gondolkoztunk, ho-
gyan lehetne az utóbbi évet 
a szigorítások mellett is 
hasznosan tölteni – vezette 

fel az eseménnyel kapcsola-
tos gondolatait Balla Mik-
lós klarinétos, a zenekar ve-
zetője. – Ezért találtuk ki, 
hogy karanténvideókat ké-
szítünk, így nyújtva némi-
képp pótlást a közönségünk 
számára. A Raktárplusz 
koncertek keretében is sike-
rült egy nagyszerű felvételt 
készíteni a Budapest Jazz 
Clubban.

Az, hogy a tavaly októ-
berre esedékes ünnepi kon-
cert elmaradt, rosszul érin-
tette az együttest.

– Arra ösztökélt minket, 
hogy az idei évben, amikor 
lehetségessé válik, még job-
ban felkészülve álljunk majd 
színpadra. Ezért is nagyon 
várjuk a június 30-ai fel-
lépést, végre a megszokott 
formában találkozhatunk a 
közönségünkkel, ez pedig 
nagyon izgatottá tesz minket.

A 19 órakor kezdődő, két 
részre tagolt koncerten az 
együttes 30 évének dalaiból 
hangzik majd el 25 darab.

B. M.

Pótolják a jubileumi Pótolják a jubileumi 
koncertetkoncertet

Hirdetés

Az együttes sajtóreggelin ismertette a koncert részleteit
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TOBORZÓNAPRA HÍVJA  TOBORZÓNAPRA HÍVJA  
AZ ÁLLÁSKERESŐKET A PAKTUM AZ ÁLLÁSKERESŐKET A PAKTUM 
A Tudomány és Technika Háza 
előtti téren várja az álláske-
resőket a Miskolci Foglalkoz-
tatási Paktum július 1-jén, 
csütörtökön 9:00-13:00 óra 
között. A rendezvényről Pető 
Ágnes, Paktum-egységvezető 
tájékoztatta lapunkat.

– Elsősorban kiknek szól a to-
borzónap?

– A Miskolci Foglalkoztatási 
Paktumnak már ez a nyolcadik, 
saját szervezésű állásbörzéje, 
amely évről évre egyre nagyobb 
létszámú álláskeresőt vonz. El-
sődleges célunk a rendezvény 
szervezésével, hogy segítsük a 
miskolci regisztrált álláskeresők 
elhelyezkedését. Ezen felül ter-
mészetesen minden érdeklődőt 
szívesen látunk lakóhelytől füg-
getlenül is.

– Milyen segítséget, szolgál-
tatást nyújt a Paktum a börzén 
résztvevőknek?

– Az elmúlt időszak online 
és telefonos kapcsolattartása 
után, a látogatók végre szemé-
lyesen találkozhatnak a résztve-
vő cégekkel és ismerhetik meg 
az elérhető nyitott pozícióikat, 
melyekre azonnal, helyben je-
lentkezhetnek. A Paktum mun-
kaerőpiaci szolgáltatást nyújtó 
kollégái révén pedig program-
ba vonás után személyes, egyé-
ni tanácsadással tudjuk segíteni 
ügyfeleinket a minél gyorsabb 

elhelyezkedésben. Szolgáltatá-
saink közé tartozik például az 
önéletrajzírás, az interjúra való 
felkészítés, egyéni fejlesztés, 
munkaerő-közvetítés.

– Milyen profillal, tevékenységi 
körrel rendelkező cégek vesznek 
részt az állásbörzén?

– A rendezvény szervezésekor 
igyekeztünk az álláskereső ügy-
felek sokszínű végzettségéhez 
és szakmai tapasztalatához iga-
zítani a résztvevő cégek profilját. 
A megjelenő cégek valameny-
nyien a Miskolci Foglalkoztatá-
si Paktum partnerszervezetei, 
amelyek különböző tevékenysé-
gi körük által szellemi és fizikai 
munkakörökben is tudnak nyi-

tott pozíciókat ajánlani a látoga-
tók számára. A kiállítóknál meg-
találhatják új munkahelyüket az 
alacsony, közép- és felsőfokú 
végzettséggel rendelkező állás-
keresők egyaránt.

– Hogyan hatott a munkaerőpi-
acra a koronavírus-járvány?

– A járvány által legnagyobb 
mértékben sújtott ágazatok, 
mint például a turizmus, ven-
déglátás és a szolgáltató szek-
tor munkavállalói veszítették el 
a legnagyobb arányban mun-
kahelyüket. Ezzel szemben az 
élelmiszeripar, a feldolgozóipar 
és egyes gyártásban érdekelt 
munkáltatók még a járvány alatt 
is folytatni tudták toborzótevé-

kenységüket. A Paktum tanács-
adó kollégái az álláshirdetések 
alapján jelenleg azt tapasztalják, 
hogy gyártósori pozíciókban, 
mint például operátor, gépkeze-
lő- és beállító, technikusi és kar-
bantartói pozíciókban keresnek 
leginkább a cégek munkaválla-
lókat. A visszarendeződés már 
tavaly év végén megkezdődött, 
de az látható, hogy a járvány-
helyzet hatására a munkaerőpi-
ac keresleti és kínálati oldala is 
jelentősen megváltozott. Az ál-
láskereső ügyfelek egyre inkább 
a stabil hátterű cégeket részesí-
tik előnyben a jelentkezésük so-
rán a hosszú távú elhelyezkedés 
reményében.

Időpont: 2021. július 1., csütörtök 9:00-13:00
Helyszín: Tudomány és Technika Háza előtti tér (Miskolc, Görgey Artúr u. 5.)

Résztvevő cégek, szervezetek: Admatis Kft. l Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Kormányhivatal l Bosko-Hidraulika Kft. l Joyson Safety Systems Hungary Kft.

Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete
MESZEGYI – Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolc Holding Zrt. l Mirelite Mirsa Zrt. l Nestlé Hungária Kft. l Ongropack Kft.
Patec Precision Kft. l Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.
Robert Bosch Power Tool Kft. l TEN PAO Electronics Hungary Kft.

Toolstyle Kft. l TS Hungaria Kft. 
A Pont Központtal együttműködve a toborzónap ideje  

alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk.

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l összeszerelő operátor (kiemelt bérezéssel) l targoncavezető 
l csomagoló l betanított gépkezelő l karbantartó  

l villanyszerelő l lakatos l hegesztő l CNC gépkezelő
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  

felvesszük Önnel a kapcsolatot.Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.
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Az önéletrajz az álláskeresés egyik legfontosabb eszköze. Fon-
tos, hogy minden releváns információt tartalmazzon, ne legyen 
benne helyesírási hiba. Szenteljen rá időt és energiát, mert sok-
szor ez dönti el, hogy esély nyílik-e a személyes interjúra!

Már nem elegendő, ha va-
lakinek van egy jól megírt ön-
életrajza. Különösen a mostani 
pandémiás helyzetben fontos, 
hogy kiemelkedjen valamiben 
önéletrajzunk, hiszen rengete-
gen keresnek állást, és egy-egy 
pozícióra dömpingszerűen ér-
keznek be a jelentkezések.

Az önéletrajzban ne legyen 
semmi felesleges. Fel kell ten-
nünk a kérdést magunknak, 
hogy a tartalom, amit le aka-

runk írni hozzáad-e a szakmai 
narratívánkhoz. Gondolkoz-
zunk a kiválasztott cég fejével! 
A cégek számára az az elsődle-
ges, hogy a problémájukra vá-
laszt ad-e az új munkavállaló.

Kell hogy legyen rólunk egy 
professzionális fénykép jó meg-
világításban és minőségben! 
Szinte biztos, hogy valamelyik 
közösségi oldalon a munkáltató 
meg fogja nézni az álláskereső 
profilját.

Milyen egy jó önéletrajz?Milyen egy jó önéletrajz?

Lakossági összeírói állás  
Miskolcon és környékén
Magánszemélyek felkeresésére alapinformatikai  
ismeretekkel rendelkező munkatársat keresünk, 

akinek a feladata kérdőív felvétele tableten.  
Saját gépjármű előny. 

Amit kínálunk: kötetlen munkaidő,  
költségtámogatás, teljesítménybérezés. 

Jelentkezés: hr@statek.hu 

Statek Statisztikai Elemző Központ Kft.  
Tel: 06-30/019-0081

ÚJ GYÁRTÓCSARNOKOT ADOTT ÚJ GYÁRTÓCSARNOKOT ADOTT 
ÁT A BOSCH MISKOLCONÁT A BOSCH MISKOLCON
A legmodernebb technológiák-
kal felszerelt, új gyártócsarno-
kot adott át a Bosch csütörtö-
kön Miskolcon.

A beruházásnak köszönhető-
en a vállalat elektromoskéziszer-
szám-gyára az eddiginél nagyobb 
területen folytatja a termelést, bő-
vül a telephely gyártási kapacitása 
és hatékonysága. Az új gyártócsar-
nokba a telephelyen már eddig is 
végzett tevékenységek egy része 
került át, és a korábbinál fejlettebb 
technológiával gyártják az elektro-
mos kéziszerszámokat és az eBike 
akkumulátorokat.

„Ez a gyártócsarnok kiváló pél-
da arra, hogyan építi a Bosch a jövő 
ipari központjait: a legmodernebb 
gyártási technológiák, a szaktudás 
és a minőség iránti elkötelezettség 
egyaránt fontos érték Miskolcon, 
és teszi ezt a telephelyet globális 
szinten is stratégiai fontosságúvá a 
vállalatcsoport számára” – hangsú-
lyozta Fükő László, a Robert Bosch 
Power Tool Elektromos Szerszám-
gyártó Kft. ügyvezető igazgatója.

A most átadott, 20 ezer négy-
zetméteres csarnokban gyártják 
a barkácsolóknak és kertbarátok-
nak készülő vezeték nélküli elek-
tro mos szerszámokat, valamint a 
hozzájuk tartozó akkumulátoro-
kat. Szintén itt készülnek a Bosch 
eBike akkumulátorai.

A 13,9 milliárd forint összértékű 
beruházáshoz a magyar állam 3,4 

milliárd forint vissza nem téríten-
dő támogatással járult hozzá. – A 
Bosch Magyarország stratégiai 
partnere ma már az egyik legna-
gyobb foglalkoztató, hiszen több 
mint 15 500 magyar embernek 
ad munkát – hangoztatta Szijjár-
tó Péter. A külgazdasági és kül-
ügyminiszter hozzátette, dacára 
a rendkívül nehéz tavalyi eszten-
dőnek, több mint 70 milliárd fo-
rintnyi beruházást hajtott végre 
a vállalatcsoport hazánkban. És a 
bevételeit is növelni tudta 2 szá-
zalékkal.

A Bosch miskolci kéziszerszám-
gyárának új csarnokában már a 
jövő technológiáját alkalmazzák. 
A gyártást a Bosch saját fejleszté-

sű Ipar 4.0-ás szoftvermegoldá-
sa vezérli, amely emberi beavat-
kozás nélkül, valós idejű adatok 
alapján hoz döntéseket – rendeli 
meg az alapanyagokat, vagy vál-
toztatja meg a gyártás sorrend-
jét. A gyártósorokra automatizált 
járművek szállítják az alapanya-
got, és a csarnok fényerő-érzé-
kelős LED-világítását is digitáli-
san vezérlik.

Nagy hangsúlyt fektettek a pro-
fesszionális és egyben humánus 
munkahelyi környezetre is. Az 
új épület gyártórészlegein pihe-
nőterületeket és teakonyhát, az 
irodai terekben pedig inspiráló 
közösségi tereket alakítottak ki. 
Emellett laborokkal, étteremmel 

és egy 100 férőhelyes parkolóval 
is bővült a gyár.

A miskolci a Bosch csoport leg-
nagyobb kéziszerszámgyára a vi-
lágon, egyúttal a Bosch európai 
akkumulátorgyártási kompeten-
ciaközpontja is. A kontinensen 
egyedül Miskolcon gyártanak ak-
kumulátort a kéziszerszámokhoz. 
Továbbá csak itt rendelkeznek a 
nagy volumenű termeléshez és 
a speciális gyártási technológiá-
hoz szükséges szakismeretekkel, 
illetve tesztelési, valamint jóvá-
hagyási kompetenciával. A telep-
helyen főként az európai piacra 
gyártanak termékeket, de egyes 
termékszegmenseket globálisan 
is értékesítenek.
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A portugálok elleni, 3–0-s 
vereség után múlt szomba-
ton a franciákkal, szerdán 
pedig a németekkel játszott 
döntetlent a magyar váloga-
tott a labdarúgó Európa-baj-
nokságon.

A társházigazda magyar vá-
logatott múlt hét szombaton, 
kora délután 1–1-es döntetlent 
játszott a világbajnok francia 
csapattal a Puskás Arénában, 
az F csoport második forduló-
jában.

A találkozón Marco Rossi 
együttese Fiola Attila góljával 
szerzett vezetést az első félidő 
hosszabbításában. A fordulás 
után húsz percig még tartotta 
magát a csapat, de a 66. perc-
ben Antoine Griezmann talá-
latával a világbajnok franciák 
egyenlítettek.

Még jobban sikerült Rossi-
éknak a németek elleni fellé-
pés szerdán: Szalai Ádám már 
a 11. percben előnyhöz juttatta 
a müncheni Allianz Arénában 
a mieinket. Sokáig őrizték elő-
nyüket Gulácsi Péterék, de ismét 
a 66. perc volt a kritikus pont, 
amikor Kai Havertz egalizált. 
A magyarokat olyannyira nem 
törte meg a gól, hogy Szalai 
Ádám passzából Schäfer And-
rás egy perc múlva betalált, így 
újra mi vezettünk a 2014-es vi-
lágbajnok ellen. Már csak per-
cek voltak hátra, amikor a hazai 

csapat Leon Goretzka 84. perc-
ben szerzett találatával (ugye 
ekkora kaptuk az első portugál 
gólt is…) jutott tovább és fosz-
latta szét a magyar álmokat.

A piros-fehér-zöld csapat 
két pontjával a világbajnok és 
csoportgyőztes franciák, a má-
sodik németek, illetve a cím-
védőként harmadik helyen to-
vábbjutó portugálok mögött 
zárt a négyesében.

A szövetségi kapitány a já-
tékosaival teljes mértékben 
elégedett, mégis csalódottan 
értékelt, mert közel álltak a to-
vábbjutáshoz.

– Hihetetlennek és elkép-
zelhetetlennek tűnt, hogy to-
vábbmehetünk, de sajnos a 

legszebb tündérmeséknek sem 
mindig tökéletes a vége. Tech-
nikai szempontból nem mi 
vagyunk a legjobb csapat, de 
vannak más szempontok is. 
Például taktikai szempontok, 
vagy az, ahogy a játékosaink 
egymást kisegítik, ahogy har-
colnak minden egyes meccsen 
– értékelt az olasz szakvezető.

Rossi szerint a válogatott ab-
ban lépett előre a kontinens-
tornán, ahogy csapatként tu-
dott játszani, ez kiváltképpen 
igaz volt a védekezésre. Ki-
emelte, nagyon hátul kellett 
védekezniük, amit ő személy 
szerint nem kedvel, de figye-
lembe kellett vennie az ellenfe-
lek erősségét.

– Mindenkinek gratuláltam. 
A játékosok minden betűjét 
betartották a taktikai utasítá-
soknak. Azt is, hogy ne aggód-
janak azon, kivel állnak szem-
ben, és azt is, hogy vállalják fel 
az egy az egy elleni párharco-
kat. Ezt mind megtették, emelt 
fővel búcsúztunk. A magyar 
futball közelmúltja alapján ez 
hatalmas eredmény, amit eb-
ben a csoportban elértünk. 
Nem tudom, mely válogatottak 
lettek volna képesek két pon-
tot szerezni ebben a négyes-
ben. Erre az együttesre évek 
múltán is büszkeséggel fognak 
emlékezni a szurkolók, és én 
is büszke vagyok arra, hogy az 
edzőjük lehetek – tette hozzá.   

A második helyen végzett 
a magyar csapat a nők ver-
senyében a kairói olimpiai 
kvalifikációs öttusa-világ-
bajnokságon.

Gulyás Michelle bronzérmet 
nyert, ezzel tokiói kvótát szer-
zett, Alekszejev Tamara 14., a 
miskolci Guzi Blanka a 18. lett.

Kállai Ákos szövetségi ka-
pitány kiemelte, a futása 
alapján a Swimming Pen-
tathlon Club versenyzője 
előrébb léphet a jövőben.

A kvalifikáción minden 
nemzet három legjobb ver-
senyzőjének a pontszámát 
összeadják, így alakul ki a 
csapatverseny végeredménye.

– Kairóban mindenkinek 
az egyéni verseny volt a leg-
fontosabb az olimpiai kva-
lifikáció miatt. Persze tudtuk, 
hogy a csapat miatt is menni 

kell, mert minden pont szá-
mít a végelszámolásnál. Meg-
lepetés volt nekem, nekünk 
is az eredmény, mert a be-
futónál még nem tudtuk, ki 
mennyi ponttal zárt. Michelle 
nagyon jó formában volt ed-
dig is, az ő bronzérme nagyot 
dobott a helyezésünkön. Ma-
gammal nem vagyok annyira 
elégedett, kicsit el voltam ke-
seredve az egyéni eredmény 
miatt, de vigasztalt az érem. 
Örülök, hogy ilyen csapatot 
tudtunk összehozni a lányok-
kal – összegzett Guzi Blanka.

Az egyiptomi verseny után 
mindössze 12 órát volt ott-
hon, aztán indult is tovább 
egy háromhetes magaslati 
edzőtáborba. Blanka követ-
kező versenye az oroszországi 
Nyizsnyij Novgorodban ren-
dezendő Európa-bajnokság 
lesz július 4-e és 11-e között.
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Szerencsére ezen az Eb-n is volt minek örülni a „Hajrá, magyarok!” teraszon. Fotó: Juhász Ákos

Guzi Blanka (jobbra) büszke a csapatra. Fotó: pentathlon.hu

Ezüstös öttusázóEzüstös öttusázó Kiestünk, de büszkék lehetünkKiestünk, de büszkék lehetünk

Mintegy négyszázan álltak rajthoz. Fotó: magán archívum

Az akció érvényes: 2021. 06. 26-tól 2021. 07. 02-ig 
Active mosogató, 1 l, 419 Ft/l 459 Ft 419 Ft
FFP2 szájmaszk, 299 Ft/db 499 Ft 299 Ft
Ooops papírtörlő, grill, 1 tekercs, 399 Ft/tekercs 499 Ft 399 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Blend-a-Med 3D White fogkrém, 100 ml, 4990 Ft/l 549 Ft 499 Ft
Opti bútorápoló, 500 ml, 1258 Ft/l 729 Ft 629 Ft
Flóraszept konyhai tisztítószer, pumpás, 750 ml, 878,66 Ft/l 759 Ft 659 Ft
Flóraszept fürdőszobai tisztítószer, pumpás, 750 ml, 876,66 Ft/l 759 Ft 659 Ft
Famylux mosógél, 4 l, 299,75 Ft/l 1399 Ft 1199 Ft
Silan öblítő, 2775 ml, 468,10 Ft/l 1499 Ft 1299 Ft
Elmex fogkrém (75 ml) + szájvíz (400 ml) 1499 Ft 1399 Ft
Surf mosókapszula, 30 db-os, 53,3 Ft/db 1999 Ft 1599 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 112,43 Ft/tekercs 2099 Ft 1799 Ft
Tomi mosópor, 3,51 kg, 683,47 Ft/kg 2699 Ft 2399 Ft
Favédő lazurán, vizes vékonylazúr, 0,75 l, 4398,66 Ft/l 3599 Ft 3299 Ft
Héra belső falfesték (fehér), 15 l, 466,59 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft

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

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi  
permetezését végezzük  

2021. 06. 26. és 2021. 07. 10. között.

Az alábbi szerek felhasználásával:
SPILAN 20 SG, DECIS MEGA 50 EW

TOPAS 100EC, OMEX SUPER, NONIT

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

Apróhirdetés
Tisztítás! Bútorkárpitok, 

ülőgarnitúrák, fotelek, 

ágyak, kanapék, szőnyegek, 

padlószőnyegek, autóbel-

sők helyszíni tisztítása gyors 

száradási idővel, garanciával. 

www.tisztitomiskolc.hu  Tel.: 

06 70/320-3483.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

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

Hirdetés
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Újra előkerült az acéllábos, 
most azonban nem a hagyo-
mányos fűszereké volt a fősze-
rep: komlóval ízesítettünk.

Egy hónapja elindult az Acél-
lábos Miskolc legújabb kuliná-
ris magazinja: pipa. Levesfőzés 
egy tízemeletes tetején: pipa. 
Óriáspalacsinta panorámával: 
pipa. A második részben mi is 
jöhetne, mint egy rendhagyó 
adás: ipát főzni és palackozni a 
lillafüredi vízesés lábánál, cef-
rehűtés a Hámori-tóban. Mit is 
mondhatnánk erre. Pipa!

A sörforradalom már Magyar-
országon is megkerülhetetlen je-
lenség. Remek hazai kraft sörök 
és kézműves nedűk kerülnek 
csapra, sőt, egyre többen készíte-
nek sört saját receptekkel kísérle-
tezve. Nem ritka, hogy a bogrács-
gulyás mellett – vagy akár helyett 
– előkerülnek a mérőkádak és a 
sörfőzéshez szükséges fazekak is 
egy-egy kerti partin.

Ínyenceknek való
Műsorunk GastroXtreme ré-

szében Kónya Ádámmal, a Siká-
tori Gerilla Sörfőzde megálmo-
dójával Lillafüredre mentünk, és 
a vízesésnél rendeztük be saját 
kis „nomád” boszorkánykony-
hánkat. Ádám alapvetően borok-
kal kezdte: több évig dolgozott 
London exkluzív éttermeiben 
sommelier-ként. Egy japán ét-
teremben is dolgozott, ahol kö-

zelebbről is megismerkedett a 
szakéval, ami tulajdonképp egy 
erősebb rizsbor. Hazatérve ka-
matoztatni szerette volna a Lon-
donban összegyűjtött tudását: 
a borokhoz értett, a szőlőter-
mesztéshez azonban nem. Így 
jött az ötlet, hogy sörökkel foglal-
kozzon. Első kísérlete egy szaké-
élesztővel készült darab volt, ami 
komoly sikert aratott a sörínyen-
cek körében: még Winkler Ró-
bert, hazánk tiarázatlan sörpápá-
ja is zsoltárokba foglalta a nevét. 
Lillafüredre is az egyik, 100 szá-
zalékban saját receptjét hozta, 
hogy annak legyártásával vezes-
sen minket végig a sörkészítés fo-
lyamatain.

Komlóval fűszerezve
Dzsinn helyett most egy 

olyan sör került a palackba, 

ami felér három kívánsággal: 
egy remek Ipát főztünk. Mel-
lé pedig készült serpenyőben 
egy magyaros nachostál is, 
ami 10 pontos lesiklást pro-
dukálva csúszott le a sör mel-
lé a torkunkon. Nem csak a 
zuhanó víztömeg és a gyö-
nyörű környezet sminkelte 
szépre forgatásunk hátterét, 
de a turisták és egy, a kamera 
kereszt tüzében fényképezke-
dő esküvői menet is rátett egy 
lapáttal. Minket nézett kutató 
tekintetével József Attila szob-
ra is, hogy mit főzünk, ami 
átcsorog majd a buzgó vesék 
forró kútjain.

Ízi rovatunkban miskolci 
éttermek konyháiba látoga-
tunk: azt szeretnénk bemu-
tatni, hogy profi körülmények 
között és megfelelő szaktu-

dással milyen könnyen ké-
szíthető el egy olyan étel is, 
ami első hallásra a gasztro-
nómia gordiuszi csomójának 
tűnik. A Drót Bisztró séfje, 
Kopasz Miklós például meg-
álmodott nekünk egy olyan 
receptet, amiben két helyen 
is megjelenik műsorunk ak-
tuális témája, a sör: 12 órán 
keresztül szuvidált marhaláb-
szárat készített saját szaftjából 
visszafőzött, barna sörös zsü 
mártással, francia lecsóval és 
kétféle, sörös és szárított para-
dicsomos, kovásszal készített 
cipóval, sok-sok tippel és pro 
tanáccsal fűszerezve.

Az Acéllábos második adá-
sát július 1-jén, csütörtökön 
19:25-től láthatják a Miskolc 
Televízióban.

Bájer Máté

Ipafőzés és -palackozás a lillafüredi vízesés lábánál. Fotó: Beregi László

Sörömóda a József Attila-szobornálSörömóda a József Attila-szobornál
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A Miskolci Nemzeti Színház műsora
Június 26., szombat 19:00 Bál a Savoy-

ban, bérletszünet, Nagyszínház
Hazatérés – tragikomédia, bemutató 

előadás, Kamara
Június 2., péntek 19:00 Bál a Savoy-

ban, bérletszünet, Nagyszínház
Június 3., szombat 19:00 Bál a Savoy-

ban, bérletszünet, Nagyszínház
PROGRAMOK
Június 26., szombat
15:00 Múzeumok éjszakája, Herman Ottó 

Múzeum számos kiállítóhelye
17:00 Ongai termelői vásár, Onga, Dózsa 

György út 22-24.
18:30 Eukaliptuszos, sós szaunaprogram, Ellip-

sum Élmény- és Strandfürdő szaunavilága
20:30 Cipő-emlékkoncert – Bódi László a 

Republic énekese volt, Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház

Június 27., vasárnap
10:30-17:30 Pajta játéktár – előadás, já-

tékok és középkori műhelymunkák, 
Lovagi Tornák Tere

18:30 Szaunaprogram fenyővel, Ellipsum 
Élmény- és Strandfürdő szaunavilága

Június 28., hétfő
14:00 Szeniortorna díjmentesen, Vörös-

marty tér
16:30 Ködmön ovidance, Ady Endre Mű-

velődési Ház
18:00-19:30 Jógaóra, Népkert közepe, a 

szökőkútnál
18:30 Pilateszedzés, Ady Endre Művelő-

dési Ház
Június 29., kedd
10:00 Kézműves kedd a Mesebirodalom-

ban, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár

17:00 Páholy 25. – Lehár Ferenc, Thá-
lia-ház

Június 30., szerda
Máig látogatható a ’20-as évek Amerikája 

című kiállítás, Görömbölyi Művelődési Ház

16:00 Kézműves-foglalkozás, Petőfi Sán-
dor Könyvtár

17:00 és 19:00 Promenád-koncert az ope-
rairodalom szerelmes asszonyaival, II-
es jégpálya

17:30 Vital torna, Ady Endre Művelődé-
si Ház

Július 2., péntek
15:00 Lovagoktól a tündérekig – ga-

rantált városnéző séták, Lovagi Tor-
nák Tere

18:30 Piloxing fitneszóra, Ady Endre Mű-
velődési Ház

Július 3., szombat
9:00-22:00 13. Tiszacsegei Halászlé Fesz-

tivál – Charlie, Keresztes Ildikó, Vas-
tag Csaba, Nótár Mary, Tiszacsege, Ha-
lászcsárda

10:00 Nyüzsgésből a csendbe – garan-
tált városnéző séták, Tourinform Iroda 
(Széchenyi 16.)

19:00 Muzsikáló udvar – az Óbudai Da-
nubia Zenekar koncertje, Nyilas Misi 
Ház udvara

22:00 Retro diszkózenék-parti 90-2000, 
Block Bistro

Július 4., vasárnap
Máig látogatható a XXV. Miskolci Téli Tár-

lat a Miskolci Galériában
9:00-14:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
9:00-13:00 Fess egy képet! – ismert fest-

ményekről alkotnak festeni nem tu-
dók, Mókusodú

10:30-17:30 Pajta játéktár – meglepő 
hangszerek és gyógynövényismeret, 
Lovagi Tornák Tere

MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Június 24., csütörtök – 30., szerda, na-

ponta 16:30 Seveled, 19:00 Kölcsönlakás
Művészetek Háza, Béke-terem:
Június 24., csütörtök – 30., szerda, 

naponta 17:00 Rossz versek, 19:30 
#Sohavégetnemérős

PROGRAMAJÁNLÓ 

A nyári komposztkeret-osztás 
július 9-én zárul. Jelentkezzen, 
ha nem akar lemaradni a nyári 
kerti élményekről! Legközelebb 
csak ősszel lesz rá lehetősége, 
hogy csatlakozzon a komposz-
tálók népes táborához.

Elérhetőségünk: hungairy@
miskolc.hu. Erre az e-mail-cím-
re küldhető a regisztrációs igény, 
valamint a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán papír igény-
lőlapok is elérhetőek. Ha már 
korábban regisztrált, figyelje az 
 e-mail-fiókját, és a kapott e-mail-
ben lévő linken keresztül lehetsé-
ges konkrét időpontot foglalni.

A HungAIRy LIFE integrált pro-
jekt keretében Miskolcon, a kerti 
hulladék égetésének alternatívá-
jaként a komposztálás támogatá-
sára 2020 őszén megkezdődött a 
komposztkeret-osztás, mely során 
közel 600 igénylőnek biztosíthat-
tuk a logóval ellátott komposztáló 
edényzetet.

2021 tavaszára terveztük a kö-
vetkező kampányunkat, de a pan-
démia erősödése miatt a felté-
telként szabott tájékoztatókon a 
személyes megjelenésre nem volt 
lehetőség, így az osztással vár-
nunk kellett júniusig. Az érdeklő-
dők nagy száma feltételezi, hogy 
az idénre tervezett 300 db keret-
nek is lesz gazdája, ezért regiszt-
ráljanak, foglalják le időpontjukat 
mielőbb!

A komposztálóknak köszönjük 
a levegőminőség javítása érdeké-

ben is végzett tevékenységüket, 
a még nem komposztálókat pe-
dig biztatjuk, vágjanak bele ebbe 
a kalandba!  

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg. Célja a levegőminőség 
javítása 10 magyarországi város-
ban, így Miskolcon is.

Komposztkeret-igénylés és- átvételKomposztkeret-igénylés és- átvétel

Azok a miskolciak juthatnak komposztkerethez, akik 
vállalják, hogy

•  jogkövető magatartást gyakorolva nem égetik el kerti 
hulladékaikat,

•  részt vesznek egy 45 perces tájékoztatón, ahol  
a komposztálás jó gyakorlatához kapnak segítséget,

•  a tájékoztatót követően a komposztkeretet  
önerőből elszállítják,

•  legalább 3 évig rendeltetésszerűen használják  
a tulajdonukba kerülő komposztálót,

•  biztosítják a rendeltetésszerű használat ellenőrzésének 
lehetőségét.



Akkor és most. Heti képeslapunk előterében az a terület lát-
ható, ahol ma a Dél-Kilián-lakótelep áll, hátterében pedig a Vas-
gyár sziluettje látható. A Bulgárföld és Diósgyőr közötti terület az 
1950-es, 1960-as évekig kenderföldként funkcionált. Ezt követően 
a környező szénbányák (Lyukó, Pereces) megnövekedett munka-
erő-szükséglete miatt a főként vidéki munkásság számára meg-
építették a két lakótelepet, melyet a főút metszése okán Dél- és 
Észak-Kiliánnak neveztek el. Az északi rész bérházait 1958-ban 
kezdték építeni, és 1961-ben fejezték be az „Uránia” csillagvizsgáló-
val. 1961 és 1966 között zajlott a déli lakótelep építése, ennek során 
a tizenöt emeletes toronyház 1966-ban készült el. Eredetileg észa-
kon főleg a munkások, délen az értelmiségiek laktak családjaikkal. 
A lakótelep megvalósulásakor az ország egyik legjobbjának számí-
tott, tervezőjét Heckenast Pétert pedig Ybl-díjjal ismerték el. (Tajthy 

Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Beregi László fotója)

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Mozaik Miskolci Napló12

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Helyi és környékbeli termelők portékáival, kóstolókkal, valamint zenével és kézműves-foglalkozásokkal tartottak termelői 
napot múlt vasárnap az Erzsébet téren. A minden hónap harmadik vasárnapján megtartott program évek óta nagy sikernek ör-
vend. Nem is csoda, hiszen találkozási pontot jelent a termelők és a fogyasztók között, elősegítve így a tudatos vásárlást; emellett 
pedig lehetőséget biztosít a helyi őstermelőknek is portékáik megismertetésére és értékesítésére. A szervező Miskolci Kulturális 
Központ arra kért mindenkit, hogy tartsák be az érvényben lévő járványügyi előírásokat. Javasolták például, hogy a vásárlók tart-
sanak egymástól másfél méter távolságot, és hogy a termékeket ne fogják meg kézzel, kérjék az eladó segítségét. Fotó: Juhász Ákos

Könyvújdonságok a Géniusztól 
3

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunk-
ban ezúttal is könyvújdonságok címét rej-
tettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat 
végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! 
Beküldési határidő: 2021. július 7. E-ma-
il-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes 
megfejtések beküldői között könyvutal-

ványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház 
biztosítja. 

KÉZMŰVES PORTÉKÁK  KÉZMŰVES PORTÉKÁK  
A BELVÁROSBANA BELVÁROSBAN

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában június 27-
én, vasárnap délután 4 órától 
a Mindszenti templomból 
közvetítenek. A szentmisét 
bemutatja: Sebestyén Péter.

A Mindszenti templom 
Péter-Pál búcsúünnepét jú-
nius 27-én vasárnap 10 órá-
tól tartják. Ünnepi miséző 
és szónok: Sebestyén Péter 
marosvásárhelyi plébános. 
Ugyancsak vasárnap, 11 óra-
kor kezdődik a felsőzsolcai 
Keresztelő Szent János szü-
letése templom búcsúja. A 
szentmisét bemutatja Marosi 
Balázs diósgyőri káplán. Jor-
ge Luís Altamirano Mendez 
ezen a vasárnapon mutat-
ja be újmiséjét a negyed 12 
órakor kezdődő szertartá-
son a Minorita templomban, 
ahol hétfőn, 28-án a 18 órai 

szentmisét Kelemen Didák 
boldoggáavatásáért mutatják 
majd be.

Plakátrajzpályázatot hirdet 
a Magyar Református Misz-
sziói Szövetség fiataloknak 
(15-35 évesek) Isten felé vezető 
utak... címmel. A rajzokat A4-
es méretben várják, technikai 
megkötöttség nélkül. Beadá-
si határidő augusztus 31. A 
pályázatokat névvel, életkor-
ral ellátva digitális úton, mi-
nőségi szkennelés után, JPG 
formátumban az mrefmsz@
gmail.com címre kell küldeni.

A Miskolc-Tetemvári Re-
formátus Egyházközség idén 
is megrendezi már hagyo-
mányosnak mondható nyári 
napközis hittantáborát július 
5-9. között a Jókai Mór Re-
formátus Általános Iskolá-
ban. Érdeklődni a 06-30/268-
8499-es telefonszámon lehet.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Hirdetés

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

Merényi Dániel, alias Grafit-
ember sorozata után újabb 
karikatúrákkal jelentkezik a 
HungAIRy projekt.

Az alkotások készítői ezút-
tal az Ökomenedzser Iroda 
stábtagjai, céljuk a levegőmi-
nőség javítása a kerti hulla-
dékok égetésének visszaszo-
rításán és a komposztálás 
népszerűsítésén keresztül. A 
képregénycsíkok részben sa-
ját ötletekből, részben külföldi 
előzmények alapján születtek 
meg. Az első, Kávézacc című 

darab alapjául szolgáló ötlet a 
Me and My Green Bin blogon 
jelent meg. A szerző: Hilary B. 
Price, többszörösen díjazott 
karikaturista, aki a Rhymes 
with Orange képregény ké-
szítőjeként ismert az Egyesült 
Állomokban. 

A LIFE IP HUNGAIRY 
(LIFE17 IPE/HU/000017) pro-
jekt az Európai Unió LIFE 
programjának támogatásával 
valósul meg.

KOMPOSZTHALMI KOMPOSZTHALMI 
TÖRTÉNETEKTÖRTÉNETEK
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