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Az írás élteti Az írás élteti 

Elődöntőt játszik vasárnap délután a Divízió I-es 
miskolci amerikaifoci-csapat. Az alapszakaszban 
masszív védekezéssel és attraktív támadójátékkal ki-
rukkoló Miskolc American Football Team a Budapest 
Titanst fogadja a Miskolci Egyetem Atlétika Centru-
mának sportpályáján. Az mindenképpen a miskolcia-
kat erősíti, hogy végre újra saját szurkolóik előtt játsz-
hatnak. Védettségi igazolványra sincs szükség.

Cikk a 9. oldalon

Hazai pályán, szurkolói  Hazai pályán, szurkolói  
támogatással támogatással 

HELYÜKÖN  HELYÜKÖN  
A TORONY-  A TORONY-  
SISAKOKSISAKOK

Július 1-je a köztisztviselők napja. Ebből az alkalom-
ból rendeztek ünnepséget szerda délután a városháza 
dísztermében, ahol a polgármesteri hivatal tisztelgett 
azon önkormányzati dolgozók előtt, akik a közösség, a 
miskolci emberek szolgálatát választották hivatásuknak.

Az eseményen előbb Mis-
kolc polgármestere mondott 
köszönetet a hivatal munka-
társainak azért az elhivatott 
munkáért, amit az elmúlt 
másfél évben, a világjárvány 
alatt végeztek.

– Ezt az áldozatos munkát 
önök a lehető legmagasabb 
minőségben végezték el. Tet-
ték ezt annak ellenére, hogy 
a világjárvány miatt olyan 
rendkívüli körülmények kö-

zött kellett dolgozni (home 
office-ban, otthonról, vagy 
éppen a megfertőződés koc-
kázatát vállalva, a hivatal-
ban), amire a mi életünkben 
korábban nem volt példa. A 
hivatal viszont helytállt, és 
ez annak köszönhető, hogy 
minden egyes köztisztvise-
lő megtette a kötelességét. Ez 
hatalmas eredmény – jelen-
tette ki Veres Pál.

Cikk a 2. oldalon

Áldozatos munkájukért Áldozatos munkájukért 
mondtak köszönetet mondtak köszönetet 

A látványos eseményre a vá-
roslakók közül sokan voltak 
kíváncsiak, akik a helyszín-
ről követték a toronysisakok 
emelkedését.

Várostörténeti jelentőségű 
eseménynek lehettek szemta-
núi azok, akik múlt szombaton 
elsétáltak a Hősök terére: aho-

gyan arról korábban lapunk 
is beszámolt, daruk emelték 
ugyanis helyükre a Minori-
ta templom toronysisakjait. A 
látványos műveletet megelőző-
en a reggeli órákban, szentmise 
keretében áldották meg a sisak 
csúcsait díszítő kereszteket, me-
lyeket az elmúlt hónapokban 
szintén restauráltak.

Ezt követően már a daruké 
volt a főszerep: az első torony-
sisak még a délelőtt folyamán 
a helyére került, de mivel sem-
mi váratlan esemény nem tör-
tént, és az időjárás is kedvezett 
a munkának, a kora délutáni 
órákban már a második eme-
lésével is végeztek. Amint az 
ismert, a munka, melynek so-

rán a műemléktemplom telje-
sen megújul, az év elején kezdő-
dött: a Konventuális Ferences 
Minorita Rend 2017-ben álla-
mi támogatást, egészen ponto-
san 870 millió forintot nyert el 
a miskolci Nagyboldogasszony 
Minorita templom mint ki-
emelt műemléki épület védelme 
érdekében.

Hirdetés
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3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
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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 

Tízéves kora óta ír regényeket a Mis-
kolchoz ezer szállal kötődő Köteles Petra, 
akinek a közelmúltban jelent meg első köny-
ve, a Repugno. A Phaedra Colt néven pub-
likáló író kezdetben is szívesen írt termé-
szetfeletti lényekről, igaz, eleinte a szellemek 
voltak a középpontban, a vámpírok csak ké-
sőbb váltak az alkotásai központi figuráivá. 
A fiatal szerzővel beszélgetünk megjelent és 
készülő köteteiről, írásról, életről.

Portré a 6. oldalon
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A miskolci polgármesteri hi-
vatalban dolgozó köztisztvi-
selőket köszöntötték szerdán a 
városházán.

Folytatás az 1. oldalról
Miskolc város jegyzője úgy fo-

galmazott, a köztisztviselők látják 
el a legnemesebb feladatot egy 
város életében. „Önök intézik el 
a városlakók ügyes-bajos dolgait, 
önök segítenek a mindennapok-
ban, és ez nagyon nehéz és fele-
lősségteljes hivatal, hiszen em-
beri sorsok múlhatnak önökön, 
rajtunk. Tisztában vagyunk vele, 
hogy a járvány hatásai megvisel-

ték a lelkeket itt, a városházán is, 
de hiszem, hogy az ilyen közö-
sen eltöltött alkalmak, melyeket 
tavaly február óta nem volt mó-
dunk szervezni, feltöltik önöket, 
és a nyári pihenés után újult erő-
vel tudjuk folytatni a munkát" –
hangsúlyozta Ignácz Dávid.

A beszédeket követően ösz-
szesen tizenhatan vehettek át 
elismeréseket. Bory Endréné, 
az adóosztály adóügyi ügy-
intézője  2002 óta dolgozik 
a polgármesteri hivatalban. 
Az ő munkásságát életműdíj-
jal ismerték el. Lapunknak el-
mondta, nagyon meglepődött, 

hogy díjazták, hiszen egyálta-
lán nem számított erre.

– Az elmúlt húsz évben sok 
mindenen keresztülmentem, és 
a kezdeti nehézségek után úgy 
érzem, belerázódtam ebbe a 
munkába, és úgy érzem, hasznos 
tagja lettem ennek az osztálynak. 
A munkámat a kezdetek óta 
igyekszem a legjobb tudásom 
szerint végezni – mondta.

Elismerésre Lőrinczné Bodnár 
Bernadett, a szociális és közne-
velési osztály szociális ügyinté-
zője sem számított, de természe-
tesen nagy örömmel fogadta azt. 
Az elismerő oklevéllel jutalma-

zott köztisztviselő meghatódot-
tan beszélt a hivatalban eddig 
eltöltött több mint harmincöt 
évéről. „Nagyon szeretek itt dol-
gozni, úgy érzem, az osztály, a 
munkatársaim a második csalá-
dom, nagyon sokat köszönhetek 
a hivatalnak, mai napig boldog 
vagyok, hogy itt dolgozhatok” – 
hangsúlyozta.

Életműdíjat kapott Bory 
Endréné mellett Hornyák Mi-
hályné, a szociális és közneve-
lési osztály szociális ügyintéző-
je. A kitüntetettek teljes listája a 
minap.hu oldalon olvasható.    

 T. Á.

KÖSZÖNETET MONDTAK  KÖSZÖNETET MONDTAK  
AZ ÁLDOZATOS MUNKÁÉRTAZ ÁLDOZATOS MUNKÁÉRT

Megjelentek szerda este a 
Magyar Közlönyben azok 
az intézkedések, amelyek 5,5 
millió első oltás beadását kö-
vetően lépnek életbe hazánk-
ban. Ezek a következők:

– A kórházak és a szoci-
ális intézmények kivételé-
vel megszűnik a kötelező 
maszkviselés.

– Nem kell már védettsé-
gi igazolvány ahhoz, hogy 
belépjünk a vendéglátó- és 
szálláshelyekre, szabadidős 
létesítményekbe és az előre-
váltott ülőhelyes nézőtérrel 
megrendezett kulturális ren-
dezvényekre, előadásokra.

– Megszűnnek az üzletek-
re vonatkozó korlátozások, 
azaz nem lesz kötelező a tá-

volságtartás, és nem kell 10 
négyzetméterenként korlá-
tozni a vásárlók számát.

– A családi és magánese-
ményekre az eddigi 50 he-
lyett most már 100 főt lehet 
meghívni, és az eddigi 200 
helyett most már 400 fős la-
kodalmakat lehet szervezni.

– Az egyetemek és a főis-
kolák is készülődhetnek a je-
lenléti oktatás őszi visszaállí-
tására.

A sportrendezvények, a 
zenés-táncos rendezvények 
és a zárt térben vagy 500 főt 
meghaladó szabadtéren tar-
tott egyéb rendezvények ese-
tében marad a létszámkorlát, 
és kell továbbra is a védettsé-
gi igazolvány.

A miniszterelnök-jelölt is-
mertetni fogja programja-
it, elképzeléseit – jelentette 
be Varga László. 

Az MSZP országgyűlé-
si képviselője elmondta, több 
sajtótájékoztatót is tartott a 
párt helyi szervezete az elő-
választásokkal kapcsolat-
ban. Ezeken beszéltek az 
MSZP-Párbeszéd távlati el-
képzeléseiről is.

– A miniszterelnöki elővá-
lasztáson mi – és mellettünk 
az LMP és több civilszervezet 
– Karácsony Gergelyt támogat-
juk – fogalmazott, hozzátéve: 
az elmúlt hetekben sokat talál-
kozott a miskolciakkal.

– Többször kérdeztem a vá-
ros lakóit az elképzeléseikről, 
meghallgattam a javaslataikat. 
Most lehetőségük lesz a mis-

kolciaknak és a környéken 
élőknek, hogy meghallgassák 
Karácsony Gergely elgondo-
lásait: július 9-én, pénteken 
18 órától vele várunk minden 
érdeklődőt az Erzsébet téren. 
Elhangzik majd, milyen prog-
rampontok mentén kormá-
nyozna, hogyan képzelné az 
ország irányítását.

Varga László arról beszélt, 
hogy kormányváltás esetén 
megteremtik a lehetőséget 
Miskolc stabil működéséhez.

– Nem elvennénk az önkor-
mányzatoktól, hanem több-
letforrásokat nyújtanánk ne-
kik. Az utóbbi idők elvonásai 
megmutatták: kormányt kell 
váltani jövőre. Nagy támoga-
tói leszünk az országgyűlésben 
az önkormányzati terveknek, 
mint például a Miskolc 2030 
fejlesztési programnak.    B. M.

Karácsony MiskolconKarácsony Miskolcon

Veres Pál a héten Kovács 
László és Szilágyi Szabolcs 
körzetében tett látogatást, 
hogy megnézze a fejlesz-
téseket, és feltérképezze a 
problémákat.

Az Ómassát, Alsó- és Fel-
sőhámort, valamint Majlá-
thot is magába foglaló 19-es 
választókerületet hétfőn jár-
ták be. Az eseményen Kovács 
László, a térség önkormány-
zati képviselője ismertette az 
elmúlt időszak fejlesztéseit és 
a megoldásra váró hibákat.

Ómassán a csapadékvíz-el-
vezetés és a közutak állapota 
okozza a legnagyobb problé-
mát. Kovács László elmond-
ta, a városrész területén évek 
óta módszeresen zajlott az 
útfelújítás és ezzel párhuza-
mosan a vízelvezető-árok ki-
alakítása. Ez utóbbinak fő-
leg abban van nagy szerepe, 
hogy hirtelen jött csapadék 
esetén megakadályozza a ko-
rábban többször előfordult 
villámárvizeket. A politikus 
szerint további probléma a 
patakmeder suvadása, ami-
nek javítása önkormányzati 
segítség nélkül aligha sike-
rülhet.

Veres Pál hozzátette, rö-
vid időn belül megoldást kell 
találni az ómassai bekötőút 
felújítására is, hiszen az elö-
regedett út széle rendszere-
sen felfagy, de a kedvezőtlen 

időjárás esetén kidőlő fák is 
nagy károkat tesznek az út-
testben.

A program ezután a Hegy-
alja úton és környékén foly-
tatódott, ahol szintén a csa-
padékvíz-elvezetés a fő gond, 
illetve a már megépült árkok 
folyamatos tisztítására is ál-
landóan oda kell figyelni. 
Probléma még emellett az, 
hogy a területen több olyan 
utca van, ahol sem a járda, 
sem az úttest nem rendelke-
zik szilárd burkolattal.

Majláthon a kevés parkoló-
hely, a járdák állapota, vala-
mint a zöldterületek és a ját-
szóterek karbantartása okoz 
gondot. A problémák megol-
dásában Kovács László kérte 
a város segítségét. Úgy fogal-

mazott: a képviselői kereté-
ből minden problémát nem 
tud orvosolni.

Miskolc hatos választóke-
rületében is főleg parkoló-
helyekre van szükség, de sok 
panasz érkezik a zöldterü-
letek karbantartására, gon-
dozására is. A terület keddi 
bejárásán kiderült, a helyi 
önkormányzati képviselő, 
Szilágyi Szabolcs folyamato-
san keresi a megoldást, és a 
parkolóhelyek számát tekint-
ve rövidesen nagyot lépnek 
előre.

Elmondta, az Ifjúság útján 
már megkezdődött a mun-
ka, itt egy huszonkét állásos, 
új parkoló épült, ami már na-
gyon régi és jogos igénye volt 
a lakóknak. Amint a beruhá-

zás itt befejeződött, a munka 
a Kölcsey utcán folytatódik, 
ahol hasonló nagyságrendben 
alakítanak ki új parkolóhe-
lyeket. Továbbá tervben van 
még, hogy a közeljövőben a 
Sályi utcán is bővítik a parko-
lóhelyek számát.

A képviselő megmutatta 
még Veres Pál polgármester-
nek az Avasi Paradicsom Kö-
zösségi Kertet is. „Ez már egy 
több éve működő és nagyon 
sikeres projekt, melyet a Dia-
lóg Egyesület koordinál. A 
megvalósításban annak ide-
jén én magam is részt vettem, 
és mai napig is segítem ennek 
működését azzal, amivel tu-
dom” – mondta Szilágyi Sza-
bolcs.

Veres Pál polgármester kö-
vetendő példának nevezte 
azt, amit az Avason a helyi 
közösség létrehozott. „Ha azt 
halljuk, hogy Avas, egészen 
biztosan csak keveseknek 
jut eszébe egy kiskert, tele 
ágyásokkal, ahol helyi ház-
tartások, családok, szomszé-
dok gondozzák a virágágyá-
sokat. Ez egy olyan pozitív 
példa, aminek már országos 
híre van, és azt gondolom, 
más városrészekben is meg-
valósítható lenne hasonló. 
Fantasztikus közösségépítő 
lehetőség ez, amivel remé-
lem, mások is élni fognak” – 
hangsúlyozta.

Tajthy Ákos

A HEGYI FALUTÓL A KETTES ÜTEMIG A HEGYI FALUTÓL A KETTES ÜTEMIG Szabadabbak lehetünkSzabadabbak lehetünk

Nehéz és felelősségteljes hivatást választottak. Fotó: Mocsári László

Dr. Ignácz Dávid jegyző fogadóórát tart július 
7-én, szerdán délután 15 órától a városháza dísz-
termében. Sorszámosztás július 5-én, hétfőn reggel 
8 órától a polgármesteri hivatal Hunyadi u. 2. sz. 
alatti főportáján 10 fő részére.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

A problémák mellett jó megoldásokat is látnak. Fotó: 
Mocsári László



Ingatlangazdálkodás, ci-
vilszervezetek támogatása, 
rendőrségi és rendészeti be-
számoló, Ifjúsági Tanács fel-
állítása – néhány téma azok 
közül, amiket tárgyaltak a 
városatyák.

A járvány miatti hosszú ki-
hagyást követően szerdán is-
mét összeült a város közgyűlé-
se. 20 napirendi pontot tárgyalt 
a közgyűlés. Veres Pál köszö-
netet mondott mindenkinek, 
aki segítette a védekezést, majd 
beszámolt a pandémia idősza-
kát jellemző nehézségekről és a 
fejlesztésekről.

Először Bogyay Ferenc, a 
Miskolci Rendőrkapitányság 
vezetője ismertette a 2020-as 
rendőrségi beszámoló tartal-
mát. Hangsúlyozta a rendőrsé-
gi munka kiemelkedő mutató-
it, kitért arra is, hogy a rendőri 
állomány korábban nem is-
mert feladatokkal szembesült: 
új szabálysértési eljárások ér-
telmezése, elbírálása, karantén 
ellenőrzése, szigorítások betar-
tatása.

Szilágyi Szabolcs (Velünk a 
Város) a beszámolóval kap-
csolatban úgy fogalmazott, ak-
kor lesz elégedett a rendőrség 
munkájával, ha minden város-
rész biztonságossá válik.

Kovács László (KDNP) ör-
vendetesnek vélte, hogy bizo-
nyos elemek terén javulás mu-
tatkozik a közbiztonságban, 
ugyanakkor aggályosnak tar-

totta, hogy a közterületeken 
elkövetett bűncselekmények 
száma – elsősorban az ittas ve-
zetéseké – növekedett.

A MIÖR éves munkájáról 
szóló beszámolót a rendészet 
igazgatója, Vincze Csaba is-
mertette. Elmondta, hogy a 
pandémia alatt a rendészet 
munkatársai szociális felada-
tokat is elláttak a saját feladat-
körük mellett.

Deák-Bárdos Mihály (Fidesz) 
kifejtette, nem érzi, hogy ja-
vult volna a rendészet munká-
ja: szerinte kevés a rendőr-ren-
dész páros a külterületeken és 
az olyan fontos helyszíneken, 
mint a Vasgyár vagy az Újgyőri 
főtér környéke.

A grémium szavazott az új 
ingatlangazdálkodási terv elfo-
gadásáról, valamint a lakások 

bérletéről szóló önkormány-
zati rendelet megalkotásáról 
is. Szopkó Tibor alpolgármes-
ter (Velünk a Város) szerint 
átlátható és igazságos szem-
pontrendszert határoz meg a 
rendelet, amivel visszakerül az 
ingatlangazdálkodás a szak-
emberek kezébe, és aminek 
elsődleges célja a fiatalok itt-
hon tartása. A rendeletet, ami 
magában foglalja, hogy a már 
meglévő jogviszonyú bérleti 
szerződések esetében a kauci-
ón ne kelljen változtatni, nem 
szavazták meg.

Döntöttek a közösségi 
együttélés szabályainak mó-
dosításáról, ami olyan része-
ket tartalmazott, mint a boltok 
előtti kis piacok és a mozgó 
(lakókocsis) vendéglátás en-
gedélyezése. Döntöttek arról 

is, hogy az önkormányzat a 
miskolci rendőrség számára 
beszerez egy terepjáró képes-
ségekkel bíró járművet a pe-
remterületek ellenőrzéséhez, 
de megszavazták a nyugdíjas 
klubok által igényelhető egy-
szeri, 50 ezer forint összegű 
önkormányzati támogatást is, 
amit a közösségi rendezvénye-
ik szervezésére tudnak felhasz-
nálni. Elfogadták azt a javasla-
tot is, ami a Miskolci Ifjúsági 
Tanács felállítását célozza a fi-
atalok itt tartása érdekében.

Még nem tudni pontosan, 
mikor ülnek össze következő 
alkalommal a városatyák: az 
eddig kialakult gyakorlat sze-
rint szeptemberben, de a nyár 
folyamán szükségessé válhat 
egy rendkívüli közgyűlés ösz-
szehívása is.                       B. M.

Hosszú kihagyás után üléseztek. Fotó: Mocsári László
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Szilágyi Szabolcs, a Velünk 
a Város képviselője örül, 
hogy javult a közbiztonság 
helyzete Miskolcon, de fon-
tosnak tartja a rendőri pá-
lya vonzóvá tételét, nélküle 
ugyanis már rövid távon is 
bajba kerülhet a szervezet.

Nagyon komoly problé-
mákkal küzd a rendőrség, ami 
részben a létszám- és utánpót-
láshiánynak, valamint az ok-
tatás színvonalának tudható 
be – fogalmazott az önkor-
mányzati képviselő, a rendé-
szeti bizottság elnöke.

Hozzátette, örvendetes, 
hogy csökkent a regiszt-
rált bűncselekmények szá-
ma Miskolcon (ez a Miskol-
ci Rendőrkapitányság előző 
évi beszámolójából derült 
ki, amit Bogyay Ferenc kapi-
tányságvezető ismertetett a 
szerdai közgyűlésen – a szer-
ző), ő azonban akkor lesz 
elégedett, ha a miskolciak 
szubjektív biztonságérzete 

tovább nő, és félelem nélkül 
mehetnek majd ki az utcára.

Kiemelte, a miskolci ön-
kormányzat mindent meg-
tesz azért, hogy támogassa 
a rendőrök munkáját: tavaly 
például megemelte a rend-
őrök számára biztosított 
járőrpótlékot, idén pedig egy 
új terepjáróval támogatta a 
szervezet munkáját.

Szerinte azonban elsősor-
ban a rendőri pályát kellene 
vonzóvá tenni ahhoz, hogy ér-
demi javulás következzen be. 
„Látni kell, hogy amíg nem 
tud normálisan működni a 
rendőrség, addig a közbizton-
ság sem tud érdemlegesen to-
vább javulni, hiszen alapvető-
en a közbiztonság fenntartása 
elsődlegesen, de nem kizáró-
lagosan a rendőrség feladata” 
– szögezte le a politikus, aki 
köszönetet mondott a he-
lyi rendőröknek azért, hogy 
mindezek ellenére is mindent 
megtesznek a miskolciak biz-
tonságáért.             Tajthy Ákos

Vonzóvá kell tenni  Vonzóvá kell tenni  
a rendőri pályáta rendőri pályát

A lakásrendelet módosí-
tása a fideszes politikusok 
tartózkodása miatt nem 
„ment át” – vélekedik a Ve-
lünk a Város-frakció.

Simon Gábor frakcióveze-
tő a lakásrendelet tervezetéből 
négy elemet emelt ki.

A lakáspályázatok elbírá-
lása nem elég átlátható – ez a 
Fidesz-KDNP szerint is évti-
zedes adósság –, kialakítottak 
tehát egy szempontrendszert, 
ami kiterjed például a gyerme-
kek számára, a jövedelmi vi-
szonyokra, az eddigi lakhatás-
ra, a család otthonteremtéshez 
kapcsolódó megtakarításaira.

A 35 év alatti fiataloknak kü-
lön kellene pályázni. – Ahogy 
a Nagy Miskolc programban 

is hirdettük, szeretnénk mi-
nél több fiatalt itthon tartani. 
De látni kell, hogy a pályakez-
dők általában kevesebb fizetést 
kapnak, így hátrányt szenved-
tek el a pályázat elbírálásánál.

Harmadszor: ha egy nyug-
díjas most más bérlakásba 
szeretne költözni, akkor nem 
tud pályázni – ezen is könnyí-
tettek volna.

A negyedik az óvadéki (más 
néven: kauciós) díjat érinti.

– Kezdeményeztük, hogy a 
megemelt, hathavi óvadékot 
csak abban az esetben kérjék 
el, ha új bérleti szerződést köt-
nek valakivel. Azoknak tehát, 
akik évek, évtizedek óta ön-
kormányzati bérlakásban él-
nek, nem kell a megemelt kau-
ciót kifizetnie.

Ezek ismeretében elképesz-
tőnek nevezte Simon Gábor, 
hogy nem szavazta meg a ren-
deletet a Fidesz-KDNP. A több 
ezer miskolci családot érintő 
rendelkezések tehát nem lép-
tek hatályba. Ez azt jelenti, 
hogy például az óvadékszabály 
továbbra is él.

– Kérem az ellenzéki képvi-
selőket, hogy ígéretükhöz hí-
ven konstruktív ellenzékként 
viselkedjenek.

Úttörőnek és modellértékű-
nek nevezte a lakásrendeletet 
Szopkó Tibor alpolgármes-
ter is, aki mindezek tükrében 
főleg nem érti, miért nem tá-
mogatta az előterjesztést a Fi-
desz-KDNP-frakció.

– Pedig a napirend fölötti 
vitánál érdemi kritikát nem 
fogalmaztak meg, sőt több 
tekintetben méltatták is azt. 
Elismerték, hogy valóban 
reformokra van szükség az 
ágazatban. Üdvözölték, hogy 
jelentős összegeket szánunk 
az ingatlanszektor rendbe-
tételére. Aztán tartózkodá-
sukkal nemet mondtak a 
miskolci fiatalokra, nyugdí-
jasokra.

A rendelettervezetet újra a 
közgyűlés elé fogják vinni.

„A Fidesz nemet mondott  „A Fidesz nemet mondott  
a miskolci fiatalokra” a miskolci fiatalokra” 

NAGY ÁKOS (Fidesz) frak-
cióvezető

E l fogadta 
a rendőrsé-
gi beszámo-
lót a Fidesz, 
Nagy Ákos 
frakcióveze-
tő ezúton is 
köszönetet mondott a mun-
kájukért. A rendészet beszá-
molóját azonban „nem tud-
tuk támogatni, mert amióta 
a baloldal elkezdte leépíteni 
a rendészetet, azóta romlás-
nak indult a miskolci utcák 
biztonsága, a türelmi zóna 
kijelölésével pedig a balol-
dal a prostitúciót legalizálta 
Miskolcon, ami újabb csapás 
a közbiztonságnak” – fogal-
mazott.

Hozzátette azt is, „nem az 
a hír, hogy a Fidesz nem tá-
mogatta Veres Pál polgár-
mestert, hanem az, hogy a 
frakciója sem szavazta meg 
a javaslatokat”. Véleményük 
szerint „a polgármester el-
len gyakorlatilag bizalmat-
lansági indítványt nyújtott 
be a DK”, elveszett a köz-
gyűlési többség. – Mi már 
tavaly jeleztük, hogy a lakás-
rendeletet csak akkor tudjuk 
támogatni, ha a drasztikus 
lakbéremeléseket is vissza-
vonja a baloldal.

HOLLÓSY ANDRÁS 
(KDNP) frakciószóvivő

A KDNP 
egyértelműen 
elutasítja és a 
jövőben sem 
fogja támogat-
ni a türelmi 
zóna kialakítá-
sát – nyilatkozta Hollósy And-
rás. – Ezzel zöld utat adunk 
a prostitúciónak. Nem látjuk 
biztosítottnak azt sem, hogyan 
fogják tudni ellenőrizni és be-
tartatni a zónán belül és azon 
kívül a szabályokat. Egy sor 
más bűncselekménytípust is a 
városba vonz majd.

Úgy gondolják, az előző év-
hez képest ismét romlott a 
közbiztonság és a miskolciak 
szubjektív biztonságérzete. – 
Mi már korábban azt kértük 
a közgyűlésben, hogy vonják 
vissza azt a népnyúzó lakás-
rendeletet, amivel drasztikusan 
megemelték a bérleti díjakat, és 
bevezették a hathavi kauciót. 
Erre a baloldal akkor nem volt 
hajlandó, most meg el akarják 
játszani a megmentő szerepét.

Végül megemlítik: a távolma-
radó DK-s képviselőkön kellene 
számon kérni, hogy a „szivár-
ványkoalíció javaslatait miért 
nem szavazták meg”. Szerin-
tük Gyurcsány Ferenc „átvette 
a háttérirányítást a városban”.

BADÁNY LAJOS (Velünk 
a Város) frakcióvezető-helyet-
tes

Azt mond-
ja, a prostitú-
ciót gyakor-
latilag az első 
F id e s z -k or-
mány legali-
zálta egy tör-
vénnyel, az önkormányzat 
tehát nem tudja betiltani, 
csak a törvények adta kere-
tek közé szoríthatja. – A tör-
vény azonban kimondja azt 
is, ha a prostitúció folyama-
tosan jelentkezik, akkor nem 
mellőzhető türelmi zóna ki-
alakítása az 50 ezer főnél né-
pesebb településeken. Így a 
város egész területét védett 
övezetté nyilváníthatjuk. Mi 
ennyit tehetünk, a többi már 
a rendvédelmi szervek fela-
data.

A törvény szerint egész-
ségügyi kiskönyvvel és vál-
lalkozói igazolvánnyal kell 
rendelkeznie az illetőnek. 
Eddig is rendszeresen tájé-
koztatást kértek a rendőr-
ségnél, hogy milyen intéz-
kedéseket foganatosítottak, 
mik a tapasztalatok. – A ren-
deletet a Velünk a Város tá-
mogatta, hatályba is lépett. 
Ezt tudatosítani kell az érin-
tettekben.

FRAKCIÓVEZETŐK ÉRTÉKELNEK FRAKCIÓVEZETŐK ÉRTÉKELNEK 



Összegezték az elmúlt 
évet, sőt az egész pandé-
miás időszakot az anyák 
megmentőjéről elnevezett 
ünnepnapon. A július 1-jei 
Semmelweis-napot 1992. 
óta ünnepeljük.

Révész János, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktató-
kórház főigazgatója emlékez-
tetett, Semmelweis-napot két 
éve ünnepeltünk ilyen körül-
mények között. – Nem volt 
olyan betegellátó szerveze-
ti egységünk, ami a 2019-es 
évhez hasonló körülmények 
között tudta volna végezni 
munkáját a pandémia ide-
je alatt. A védekezés az intéz-
mény költségvetését is jelen-
tős mértékben megterhelte: 
körülbelül kettőmilliárd fo-
rint összegű pluszköltség me-
rült fel. De egyik beteg sem tá-
vozott a kórházból ellátatlanul 
– mondta a főigazgató, aki azt 
kérte, a védőoltást még nem 
kérők gondolják meg dönté-
süket.

Ismertette, országszer-
te mintegy 850 ezer embert 
érintett koronavírus-megbe-
tegedés, megyénkben 46 600 
a regisztráltak száma, a mis-
kolci kórházba 26 ezren ke-
rültek be.

Ugyanakkor – tette hozzá – 
ebben az időszakban is történ-
tek fejlesztések mind eszköz, 
mind pedig bérek tekintetében.

És megkezdődhet a gyer-
meksürgősségi és gyermek-
baleseti fejlesztés, valamint 
a kórház komplett energeti-
kai felújítása – jelentette be 
Csöbör Katalin országgyűlési 
képviselő, hozzátéve: Orbán 
Viktor miniszterelnök a na-
pokban aláírta az erre vonat-
kozó kormányhatározatot.

Veres Pál polgármester el-
mondta, az egészségügyi dol-
gozókat ünnepelni megtisz-
teltetés. – Önök között lenni 
nem más, mint hősök között 
lenni. Az elmúlt hónapokban 
döbbent csodálattal álltunk az 
előtt a rendkívüli munka, ál-
dozatvállalás és erő előtt, amit 

az egészségügyben dolgozók 
a járvány legsötétebb idejé-
ben mutattak. Az első hullám-
tól kezdve mi is tapsoltunk 
önöknek, ingyenessé tettük a 
tömegközlekedést, helyi vál-
lalkozások ételt vittek a kórhá-
zakba, szerény eszközeinkkel 
próbáltunk segíteni. Mindezt 
az odafordulást békeidőben is 
megérdemelnék – mondta.

Hárman kaptak Semmel-
weis-díjat, főigazgatói dicsé-
retet huszonkilencen, főigaz-
gatói elismerést öten vehettek 
át, szintén öten kaptak Kivá-
ló Egészségügyi Szakdolgozó, 
öten Kiváló Kórházi Dolgozó 
és két kollektíva Kiváló Kórhá-
zi Munkacsoport címet. Főor-
vosi kinevezésben hatan ré-
szesültek, adjunktusiban pedig 
tizenketten.       Répássy Olívia

Miskolc az új gazdaság mo-
torja szeretne lenni – nyilat-
kozta Szopkó Tibor alpol-
gármester.

Gazdaságfejlesztés, város- és 
közlekedésfejlesztés, oktatás- 
és kultúrafejlesztés, turizmus-
fejlesztés, szemléletformálás 
és integráció – ez a „Miskolc 
2030” terv öt stratégiai pillére. 
Sorozatunkban ezeket, a város 
jövőjét meghatározó kulcsfon-
tosságú területeket mutatjuk 
be egy-egy szakértő segítségé-
vel. Két hete Simon Gábor frak-
cióvezetővel az ötödik, vagyis 
az „Integráló város” stratégiai 
pillérről beszélgettünk, most 
Szopkó Tibor alpolgármester 
vezet minket körbe a gazda-
ságfejlesztés új miskolci irá-
nyaiban.

– Az interjú előtti beszélgeté-
sünkben többször előkerült az 
„új gazdaság” kifejezés. Kezd-
jük azzal, hogy ezt tisztázzuk! 
Az új mitől új? A régi már nem 
is kell?

– Dehogynem kell. Minden 
szükséges, ami csak lehetsé-
ges, a városnak sok lábon kell 
állnia, hiszen a múltban lát-
juk, a város akkor volt kiszol-
gáltatott és akkor lett vesztes, 
ha csak egy gazdasági irányra 
tette fel az életét. Az új gazda-
ság ma már nemcsak a klasz-
szikus ipart, technológiát, az 
informatikát jelenti, hanem 
már a zöldgazdaságot. A jövő 
zöld, körforgásos, Miskolc pe-

dig meghatározó szereplője, 
motorja akar lenni az új gaz-
daságnak. Szemléletváltásra 
van szükség és nyitottságra, de 
ezekben a város vezetése eltö-
kélt. Látható, párhuzamosan 
sokfajta befektetés érkezik a 
városba, és a fejlesztési irányok 
is színesek.

– Miskolc 2030 programjá-
nak első stratégiai pillére sze-
rint a város az új gazdaság regi-
onális központja. Mit jelent ez?

– Hat évvel ezelőtt készült 
el Miskolc településfejleszté-
si koncepciója, akkor került 
így megfogalmazásra Miskolc 
gazdasági szerepköre, mint a 
jövőkép egyik eleme. Akkor 
messzi nek tűnt 2030, így akkor 
még csak vízióelemként jelent 
meg, ma ez viszont már aktuá-
lis és relatíve közeli cél. Fontos 
látni azt is, hogy ez az első pil-
lére a város fejlesztési célrend-
szerének.

– Ez a gazdaságfejlesztés fon-
tosságát jelenti?

– A város mindennapi mű-
ködése, az elérhető szolgáltatá-
sok száma és minősége mind-
mind összefügg azzal, hogy 
milyen gazdasági ereje van 
Miskolcnak, ezért kulcsfontos-
ságú a gazdaságfejlesztés. A vá-
ros gazdasági erejét legjobban 
új befektetésekkel, magas hoz-
záadott értéket teremtő, kép-
zett munkaerőt igénylő beru-
házásokkal növelhetjük. Ehhez 
új iparterületekre, innovációs, 
a kutatás-fejlesztést fókuszba 

helyező parkokra van szüksé-
günk, sok száz hektárt szeret-
nénk fejleszteni 2030-ig.

Látni kell emellett, hogy csak 
zöldmezős iparipark-fejlesztés-
sel nem használnánk ki Miskolc 
potenciálját. Versenyképesek 
úgy lehetünk más városokkal 
szemben, ha fejlesztjük a teljes 
gazdasági környezetet. Repülő-
teret, magas minőségű irodákat 
érdemes fejlesztenünk – a piac 
szereplői is megteszik ezt, a vá-
ros pedig nem csak pénzügyi 
alapon kell, hogy fejlesztéseket 
indítson.

– Miben más most a város 
szerepe, mint hat évvel ezelőtt?

– A városnak városfejlesz-
tési szempontból is értékel-
nie kell egy-egy beruházási 
tervet, mérlegelni kell, hogy a 
pénzügyi megtérülés mellett 
milyen, a miskolciak szem-
pontjából fontos haszna lehet 
egy-egy fejlesztésnek. Cél épp 
ezért az, hogy jól fejlett kör-
nyezetet teremtsünk az ipari 
területeken, azért, hogy akik 
Miskolcon dolgozni akarnak, 
megfelelő munkakörülmények 
között, sokféle szolgáltatással 
körbevéve tehessék, úgy, hogy 
könnyen lakáshoz is juthas-
sanak a városban. Hasonlóan 
ehhez, a környezetünk rende-
zése is olyan cél, amelyre a vá-
rosnak mint fejlesztőnek figye-
lemmel kell lennie – az új ipari 
területek mellett életre keltjük 
az elhanyagolt rozsdaövezete-
ket.

– Ez is a zöldgazdaság-gon-
dolat része?

– Részben igen, részben pe-
dig kiaknázatlan lehetőség. 
Ahogy korábban mondtam: 
a jövő zöld, körforgásos, Mis-
kolc pedig meghatározó sze-
replője, motorja akar lenni az 
új gazdaságnak. Miskolc zöld- 
és okosvárosként gazdasá-
gi értelemben is szerepet kell, 
hogy vállaljon ezen a piacon. 
2020-ban indult el a Klímavé-
delmi akcióterv Magyarorszá-
gon, ennek 8 pontjából Mis-
kolc 7-ben is mintaváros lehet. 
Elektromos buszok, tiszta vá-
ros, napenergiatermelés – ezek 
a fő fejlesztési irányaink. Az 
első E-busz pályázatunk már 
folyamatban van.

– Hogyan folytatódik az 
okosváros-fejlesztés?

– Az informatikai infra-
struktúra ma már ugyano-
lyan közmű, minta a víz vagy 
a csatorna, fejlesztése létérde-
ke a városnak, ha lépéselőnyt 
akar szerezni versenytársaival 
szemben. Komoly lehetősége-
ink vannak, egyes szakterüle-
teken városi szolgáltatóként je-
lenhetünk meg ezen a piacon. 
Az Okosváros programot fel 
kell pörgetnünk a következő 
években főként az ügyintézés-
ben és a városüzemeltetésben. 
Emellett cél, hogy egyre több 
okoseszköz legyen elérhető a 
miskolciak számára a közte-
rületeken és a közösségi terek-
ben.

Mindez azonban nem elég, 
hiszen Miskolc ennél több. A 
kétezres évek érték- és kultú-
raalapú városüzenetét egy mo-
dernista és technokrata vá-
rosüzenet vette át, amely nem 
váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket, aminek részben betud-
hatóan Miskolc mint márka ma 
sem nem világos üzenetű, sem 
nem vonzó. Ennek megújítása 
és megerősítése gazdasági ér-
telemben is cél. Miskolcot von-
zóvá kell tenni kívül is és belül 
is, az ide érkezőknek és az itt 
élőknek egyaránt, hiszen csak 
így lesznek értelmes és jó be-
fektetéseink, és csak így lesznek 
büszkék és sikeresek a miskol-
ciak, csak így lesz büszke és si-
keres Miskolc.
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Nyugodt oldalát fordította 
felénk a bulinegyed.

Ha Miskolcot úgy kezelnénk, 
mint egy hosszú, toldalékok-
kal sűrűn ellátott szót, akkor 
a belváros lenne a szótő: min-
denki ismeri, a leggyakrabban 
használt része az egésznek. A 
busz– és villamosforgalom mi-
att gyakori találkozási pont, de 
az éttermek, szórakozóhelyek is 
idesűrűsödnek. Több tér, park 
és forgalmas köz is található a 
szűk értelemben vett belváros-
ban. Azonban – a nyelvtani pél-
dánál maradva – gyakran ke-
rülnek túlzófokba az érzelmek, 
főleg a „bulinegyedként” ismert 
Szinva terasz–Kandia köz vo-
natkozásában. A szemetelés 
mellett problémát okoz, hogy 
sokan tekintenek a bárteraszok 
kibővítéseként a közterületekre. 
Viszont csak akkor lehet nívós 
az összkép, hogy a szótőként 
funkcionáló városrészhez „nem 
tapad fosztóképző”.

Múlt pénteken útnak indul-
tunk, hogy megnézzük, mi-
lyen arcát mutatja az éjszakai 
belváros. Egy alkalom alapján 
persze nem lehet messzeme-
nő következtetéseket levonni, 
így a mostani írást is ennek 
tükrében kell olvasni.

Igyekeztünk bejárni azokat 
a helyszíneket, amik hétvé-
gente a belváros neuralgikus 

pontjainak számítanak – más-
képp mondva, sok a panasz.

Csendes este
Túránkat az Antall József 

parkban kezdtük. A tér mér-
tani közepén álló oszlopon ka-
mera pásztázza a szabálytalan-
ságokat. Ez alkalommal hiába. 
Két csoport is ült a padokon, 
csöndben beszélgettek, kóláz-
tak – a félreértések elkerülé-
se végett fontos megjegyezni, 
nem kolumbiai stílusban –, és 
zenét hallgattak. Körülöttük 
egy srác rolleren gurult fel-alá, 
különböző mozdulatokat gya-
korolva. Ők kicsit hangosab-
bak voltak, de még bőven a to-
lerálható szinten belül.

A színészbejáró felől kö-
zelítve a sétálót, már mesz-
sziről kiszúrtuk az árkádok 
alatt parkoló MIÖR-ös au-
tót. Ráfordultunk a Kandia 
közre, ahol meg is találtuk a 
járőröző rendészeket: éppen 
egy fiatalembert igazoltattak 

a közre nyíló szórakozóhely 
bejáratánál. Kicsit távolabb 
néhány srác beszélgetett:

– Miért kapták el?
– Hát, talán mert nem lehet 

ott piálni. Főleg hozottat. Az már 
„köztérszeszezésnek” számít.

Ezen a gyors lefolyású in-
termezzón kívül nyugodtnak 
tűnt a környék: a „bulinegyed” 
teraszain kulturáltan koccint-
gattak az emberek, a laka-
tos híd sem funkcionált álló-
kocsmaként. Néhány eldobott 
csikken kívül más szemetet 
nem láttunk. Hová is ez a siet-
ség, hiszen még csak fél kilenc 
körül jár az idő – legyintet-
tünk, majd továbbindultunk 
a kánikulától fuldokló Eu-
rópa tér felé. Részeg fiatalok 
helyett azonban csak szalma-
színű növények hajladoztak 
ott is. Kicsit később újrakezd-
tük a kört, de a kép nem sokat 
változott: zsongó, de nyugodt 
volt a bulinegyed hangulata.

Bájer Máté

BÜSZKE ÉS SIKERES VÁROS A CÉLBÜSZKE ÉS SIKERES VÁROS A CÉL

Szemléletváltásra és nyitottságra van szükség, de eltökéltek vagyunk. Fotó: Juhász Á.

Miskolci morfológia:  Miskolci morfológia:  
utazás a szótő körülutazás a szótő körül

Hagyományos Semmelweis- Hagyományos Semmelweis- 
napot tartottaknapot tartottak

Kulturált szórakozás. Fotó: Mocsári László 

Elismeréseket is átadtak a hősöknek. Fotó: Juhász Ákos



A hűsítő fröccsök, ínycsik-
landó gasztroélmények 
mellett zenészek és éneke-
sek várják a fesztiválozó-
kat július 9-én és 10-én.

A Kisavas történelmi vi-
galmi negyedében két napig 
a fröccsé lesz a főszerep. A 
XV. Miskolci Fröccsfeszti-
vál látogatói délután 4 órától 
éjfélig borospohárral a ke-
zükben sétálhatnak a nyitott 
pincék és borpontok között, 
maguk keverhetik ki ked-
venc fröccsüket a bükki, to-
kaji, egri, balatoni és villányi 
borokból. A kulináris élmé-
nyekről ismert miskolci ét-
termek gondoskodnak.

Az ingyenesen látogatható 
rendezvény mindkét napján 
élőzenei élmények is várják a 
fesztiválozókat. A szórakoz-
tatásról gondoskodik majd 

többek között az Agyagban-
da, a Jazz Inside, Dobrik Petra 
és Kovács Zoltán, Szécsi Vik-
tória és Vízi Viktor, a Mizrab 
és a Zenegép.

A rendezvény a Cellari-
um Hungaricum Közhasz-
nú Egyesület és a borházak 
tulajdonosainak összefogá-
sával jön létre, kiegészülve 
a vendégborászokkal és az 
értékadó miskolci vendéglá-
tósokkal. Az egyesület mun-
káját az Avasi Borút Egyesü-
let, a Miskolciak az Avasért 
Alapítvány és a Szövetség a 
Bükki Borvidékért segíti.

A rendezvény minden 
programja ingyenes és sza-
badon látogatható. A belső 
terekben történő fogyasz-
táshoz és benntartózko-
dáshoz az érvényben lévő 
járványügyi szabályozások 
betartása szükséges.

A direktor szerdán reg-
gel vette át megbízólevelét 
Veres Pál polgármestertől. 
Temesvári Éva a következő 
öt évben irányítja Miskolc 
bábszínházát.

Temesvári Éva, korábbi 
igazgatóhelyettes vezeti július 
1-jétől a Miskolci Csodama-
lom Bábszínházat. A direktor 
június 30-án, szerdán reggel 
kapta meg megbízólevelét a 
város polgármesterétől. Veres 
Pál az eseményen elmondta, 
a teátrum igazgatói posztjá-
ra korábban pályázatot írtak 
ki, mivel Szabó Attila jelenle-
gi igazgató megbízatása június 
végével lejárt.

– A Miskolci Nemze-
ti Színházhoz hasonlóan a 
Csodamalom is az állam és 
az önkormányzat közös fi-
nanszírozásában működik 
2020 januárjától. Éppen 
ezért a bírálóbizottságban 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma is képviseltet-
te magát. Temesvári Évát 
három jelölt közül többségi 
szavazással választották ki 
erre a posztra – mondta el a 
városvezető, aki hozzátette: 
a procedúra még június 15-e 
előtt, vagyis azelőtt lezaj-
lott, hogy az önkormányzat 
visszaállhatott volna a nor-
mál működési rendre.

Veres Pál úgy fogalmazott, 
bízik benne, hogy a Csodama-
lom életében egy megújulás 
kezdődik. „Nagy feladat előtt 
áll az igazgató, hiszen a kultu-
rális élet újraindulásával a né-
zők részéről is nagy a várako-
zás az új produkciók iránt.”

Ismerős terep
Temesvári Éva számára 

nem igazán mondható isme-
retlen terepnek a Csodama-
lom Bábszínház világa, hi-
szen 1994 és 2006 között már 
több posztban – bábszínész, 
ügyelő, asszisztens és évad-
tervező – is dolgozott a te-
átrumban, ahová 2018-ban, 
tizenkét év kihagyással igaz-
gatóhelyettesként tért vissza. 
Ebben a posztban dolgozott 
egészen június 30-áig. Az új 
igazgató azt mondta, a tár-
sulatban érdemi változásokat 
nem tervez.

– A következő öt évet a je-
lenlegi gárdára építem, min-
denkire egyformán szükség 
van. Nagyon szeretném, ha a 
Csodamalom ismét bekerülne 
a város vérkeringésére, ezért 
célom, hogy a hagyományos 
színházi előadásokon túl a 
korábbinál jobban megjelen-
jünk a városi rendezvényeken 
akár gólyalábasokkal, óriás-
bábokkal. Szeretném, ha a ko-
rábbinál többen ismernének 

minket, és járnának hozzánk 
előadásokra – hangsúlyozta.

Új irány
A direktor érdeklődésünkre 

elmondta, a világjárvány mi-
att a következő évadban arra 
koncentrálnak majd, hogy az 
elmúlt másfél évben elmaradt 
bemutatókat, bérletes előadá-
sokat pótolják, de azért ter-
mészetesen új bemutatókkal 
is terveznek. Elképzeléseiről 
elmondta még: szeretné, ha a 

Csodamalom a jövőben a ko-
rábbitól eltérő irányvonalat 
képviselne.

– Az élőszereplős előadások 
helyett én szeretném, ha visz-
szahoznánk a színpadra a ha-
gyományos bábszínházat is, 
aminek azért a paraván és a 
kesztyűbáb az alapja – mond-
ta el Temesvári Éva, hozzáté-
ve: ennek érdekében új ren-
dezőket is tervez meghívni 
Miskolcra.

Tajthy Ákos
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A jó zene olyan, mint a jó 
bor: kell egy bizonyos kor, 
hogy az ember élvezni tud-
ja – hangzott el a Miskolc 
Dixieland Band 30 éves 
fennállása alkalmából szer-
vezett koncert kapcsán.

Harminc év hosszú idő, 
ilyen távlatból más értelmet 
nyernek a dolgok. Balla Mik-
lós klarinétossal, a zenekar 
vezetőjével tettük kapcsos 
zárójelbe ezt az időszakot. A 
dixie mennyire tud érvénye-
sülni manapság a populáris 
zenék mellett? – vetettük fel.

– A mi zenénk tulajdonkép-
pen jazz, aminek nem könnyű 
a helyzete, hiszen egyre keve-
sebb lehetőséget kap a külön-
böző csatornáktól, rádióktól. 
2015-ben, Benkó Sándor ha-
lálával átalakult a piac: neki 
megvolt az a kapcsolatrend-
szere, amit általa más zeneka-
rok is tudtak kamatoztatni. Ez 
most megszűnt. Nagyon nehéz 
az együtteseknek fennmarad-
ni, nincsenek olyan támogatók, 
akik rendszeresen finanszíroz-
nák a működésüket. Van 120 
nótánk, amikből bármikor le 
tudunk hozni 6-8 különböző 
koncertet, azonban keresnünk 
kell, hol tudjuk ezeket bemutat-
ni – mesél a kihívásokról, hoz-
zátéve: az ifjúsági koncertek to-
vábbra is több munkát adnak a 
zenekarnak, viszont csekélyek 
a finanszírozási lehetőségei, így 

inkább egyfajta missziót jelen-
tenek, mint anyagi forrást.

– Tulajdonképpen kinevel-
jük azokat a fiatalokat, akik tíz 
év múlva visszajönnek majd 
jazzt hallgatni. De közönsé-
get is nevelünk, sokan ezeken 
az eseményeken ébrednek 
rá, hogy a tévéműsorok, me-
sék zenéi miként építkeznek 
a swingből, a jazzből és dixie-
ből. Gondoljunk csak például 
a Star Warsra, a Tom és Jerryre 
vagy akár a szovjet No pagagyi 
című klasszikus rajzfilmre.

Jazz és közösségi oldalak
A Miskolc Dixieland Band 

vezetője szerint nem könnyű 
rálelni azokra a fórumokra, 
amik képesek megszólítani a 
fiatalságot.

– A zene közvetítésére kipró-
báltam a TikTokot mint trendi 
felületet – kevés eredménnyel. 
A Facebook viszont valahogy 
velünk öregedett: több korunk-
beli és annál idősebb ember is 
használja. Számukra még hívó 
szó lehet Louis Amstrong, Sid-
ney Bechet vagy Joe Kellington 
neve. Illetve még az Instagram 
az, ami alkalmas a jazz népsze-
rűsítésére.

A kezdetek tükrében
Balla Miklós szerint az 

együttes mindig igyekezett 
követni és bemutatni a dixie-
land fejlődését.

– A tagjaink magasan kép-
zett zenészek. Nem álltunk 
meg a száz évvel ezelőtti New 
Orleans ás Chicago zenéinél: 

próbáltunk a bebop, a bugi 
vagy a Louis prima világából 
átemelni elemeket. Bundzik 
István zongoraművész, a zene-
kar billentyűse felelős nálunk a 
hangszerelésért. Az ő zenei len-
dülete érinti a modern jazzt is. 
Ezek mind megjelennek a kon-
certeken. Sokan mondták emi-
att, hogy nem is játszunk igazi 
dixielandet, de ilyet mi nem is 
állítottunk: a 20. század swing-
zenéjének bemutatása volt a 
kezdetek óta a mottónk.

Úgy véli, 30 év alatt ez a 
szemlélet nem változott. – Min-
dent megteszünk, hogy ben-
ne maradjunk a stílusban, de 
feszegessük a határokat. Sze-
rintem ez a kulcs ahhoz, hogy 
a harmincas korosztályt meg 
tudjuk szólítani.       Bájer Máté

TEMESVÁRI ÉVA A CSODAMALOM TEMESVÁRI ÉVA A CSODAMALOM 
ÚJ IGAZGATÓJAÚJ IGAZGATÓJA

Átvette megbízólevelét az új direktor. Fotó: Mocsári László

Huszonöt éves a Thália-ház, 
ahol előadás-sorozatot tar-
tanak Páholy 25 címmel. A 
közönség számos érdekessé-
get hallhatott Miskolc zenei 
és színházi életéből, most 
pedig az irodalom és ké-
sőbb a társalgási élet kerül 
reflektorfénybe.

A Déryné utca 3. szám alatt 
található múzeumban Béké-
si Gábor tartott előadást. Az 
irodalomtörténész még há-
romszor veszi számba a váro-
sunkhoz kötődő költőket és 
írókat, megtűzdelve a prog-
ramot sok-sok érdekességgel.

– Kazinczy azért jött Mis-
kolcra, mert szeretett volna 
tagja lenni annak a szabad-
kőműves-páholynak, ami-
nek fő mestere gróf Török 
Lajos volt, aki később apósa 
lett a költőnek – magyaráz-
ta az irodalomtörténész, aki 
hozzátette, a szerveződés he-

lyileg a mai MAB-székház 
épületelődjében működött.

– Szívesen borozgatott Lé-
vay Józseffel és Gyulai Pállal 
Tompa Mihály, aki egy-két 
pohár után olyan erőssé vált, 
hogy puszta kézzel tépett 
ketté egy egész kártyapaklit 
– mondta, majd hozzátette, 
mindenkinek saját gravíro-
zott pohara volt, ami még 
ma is megtekinthető a rima-
szombati múzeumban.

A program a korszak mű-
velődés- és művészettörté-
neti világába kalauzolta és 
még kalauzolja el az érdek-
lődőket, akik Vámosi Katalin 
művészettörténész és Békési 
Gábor további előadásait is 
meghallgathatják.

Az irodalomtörténész Lé-
vay Józsefről, Sassy Csabáról 
és női írókról beszél majd. 
A következő program július 
13-án, kedden délután 5 órá-
tól lesz a Thália-házban.

Irodalmi titkok a Irodalmi titkok a 
Páholy 25 előadásainPáholy 25 előadásain

Közönséget is nevelnek. Fotó: Mocsári László

Ismét felpezsdül Ismét felpezsdül 
az avasi pincesoraz avasi pincesor

A közönség számos érdekességet hallhat a sorozatban

Koccanhatnak a poharak. Fotó: Mocsári László

Harminc év kapcsos zárójelbenHarminc év kapcsos zárójelben
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„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, 
hogy a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhul-
lajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesed-
ni kezdenek” – írja Miért Miskolc? című kötetében Fedor 
Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy 
miért szereti Miskolcot.

Azért, mert ebben a vá-
rosban született az európai 
némafilmkorszak egyik ki-
emelkedő alakja, az első női 
forgatókönyvíró és rendező, 
Jenbach Ida.

A minszki gettó egyik ba-
rakkjában várta sorsa be-
teljesülését egy 73 éves asz-
szony, aki nevét örökre beírta 
a filmezés aranykönyvébe. Az 
utolsó hetekben, napokban 
egészen biztos végiggondolta 
életét, felidézve gyermekko-
rát, örömeit, sikereit.

Egy nagy udvarban laktunk 
Miskolcon, a Mindszent ut-
cában. A kapuból a belváro-
si házak tetejét láttuk, amint 
rendezetlenül nyújtóztak tor-
nyaikkal az ég felé. Leginkább 
a színház nemrég átadott épü-
lete tetszett toronyórájával.

Úgy indult minden, ahogy 
elterveztem. Bécsben színész-
nek tanultam, konzervatóriu-
mot végeztem, majd barátaim 
unszolására írni kezdtem. Ír-
tam cikkeket különböző újsá-

gokba, aztán megpróbálkoz-
tam a forgatókönyvírással, és 
ez utóbbi olyan jól sikerült, 
hogy beléphettem a mozgófil-
mezés akkor még igen szűk 
világába. Persze, közben eltelt 
három évtized.

Két rendezővel szerettem 
igazán dolgozni, Karl Bres-
lauerrel és Max Neufelddel. 
Mindkettő remek filmeket 
rendezett, és nagyon hasonló-
an gondolkodtunk. Így aztán, 
egy idő után egyáltalán nem 
hatott meglepetésként, hogy 

már nemcsak dramaturg és 
szövegkönyvíró voltam, ha-
nem önállóan rendeztem is. 
És persze egyre több barátom 
lett, akik tiszteltek és szeret-
tek azért, amit csináltam. Azt 
vettem észre magamon, hogy 
munkamániás lettem. Szin-
te éjjel-nappal dolgoztam. A 
rendezés, forgatókönyvírás 
mellett a maradék időmben 
cikkeket írtam különböző 
szakmai és közéleti lapok szá-
mára.

Nagyszerű színészekkel is 
dolgoztam. Emlékszem arra, 
amikor az abban az időben 
legnépszerűbb színésznőnek 
számító Carmen Castellie-
rinek írtam forgatókönyvet. 
Olyan jó barátnők lettünk, 
hogy eljött hozzám megnézni, 
hol lakom, és hosszú órákat 

töltöttünk azzal, hogy a film-
világ férfi szereplőit kibeszél-
jük. Még sokáig leveleztünk, 
aztán valahogy kipergett az 

életemből, mint ahogy lassan 
eltűnt a némafilmezés boldog 
korszaka is. De még addig az 
élet megjutalmazott kitartó 
munkámért.

Megismerkedtem Hugó Bet-
tauer íróval, aki egy nekem 
rendkívül tetsző regényt írt 
„Város zsidók nélkül” cím-
mel. Ez a szatirikus regény az 
antiszemitizmusról szólt, és 
kifigurázta azokat a Bécsben 
és más osztrák és német váro-
sokban szerveződő csoporto-
kat, amik igyekeztek zsidóel-
lenes hangulatot teremteni. 
Persze, akkor őket még senki 
nem vette komolyan.

Én megkérdeztem az írót, 
megengedi-e, hogy regényé-
ből filmet készítsünk. Öröm-
mel hozzájárult, így aztán 
Breslauer rendezésében, az én 
forgatókönyvemmel moziba 
került a film.

Emlékszem, milyen boldog 
voltam, amikor az „Operabál” 
című filmkomédiát bemu-
tatták a New York-i Carnegie 
Playhouse-ban. A New York 
Times kritikusa igen jó cikk-
ben méltatta a filmet, külön 
kitérve a forgatókönyv ere-
detiségére. Ez volt az utolsó 
munkám.

Fedor Vilmos
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Részlet a Város zsidók nélkül című filmből

Jenbach Ida 1868. június 4-én született Jakobovits Ida néven Miskolcon, a Mindszent utca 
12. szám alatt. A bécsi konzervatóriumban tanult, majd színésznőként lépett színpadra töb-
bek között Bécsben, Münchenben, Salzburgban. Az 1920-as évektől először dramaturgként, 
majd forgatókönyvíróként válik ismertté, dolgozik Hans Karl Breslauer és Max Neufeld oszt-
rák rendezőkkel. Első sikerét a Kirchfeld papja (1926) forgatókönyvével éri el. Legismertebb 
filmje Hugo Bettauer Die Stadt ohne Juden (Város zsidók nélkül) című regényének adaptá-
ciója. Ez a filmforgatókönyv volt az első vádirat az antiszemitizmus és Hitler ellen. Ő lett az 
osztrák igazgatósági klub egyetlen női tagja. Jenbach Ida munkáit 1938-ban, a német Ansch-
luss után betiltották, 1941-ben deportálták a minski gettóba, és vagy a minszki vagy a közeli 
Maly Trostenets-i megsemmisítőtáborban halt meg. Halálának pontos idejét nem ismerjük. 
Jelenleg több amerikai egyetem közös projektjeként kutatják életét és az európai némafilm-
korszakban játszott meghatározó szerepét.

Köteles Petra első könyve ta-
vasszal jelent meg digitális 
formában.

Tízéves kora óta ír regényeket 
a Miskolchoz ezer szállal kötő-
dő Köteles Petra, akinek a közel-
múltban jelent meg első könyve, 
a Repugno. A Phaedra Colt né-
ven publikáló író kezdetben is 
szívesen írt természetfeletti lé-
nyekről, igaz, eleinte a szellemek 
voltak a középpontban, a vámpí-
rok csak később váltak az alko-
tásai központi figuráivá.

– A miskolctapolcai általános 
iskolába jártam, lehettem vagy 
tízéves, amikor a suli öltöző-
jében találtunk barátnőimmel 
egy papírt, ami köré különfé-
le rejtélyeket szőttünk. Aztán 
egy osztálytársnőnk, meghall-
va ezt, különféle nyomokat kez-
dett hinteni elénk, mi pedig 
történeteket költöttünk. Ezeket 
kezdtem el leírni egy vonalas, 
később négyzetrácsos füzetbe, 
és a végére egy komplett mese-
regény alakult ki az egészből, 
főszerepben a tanárokkal és az 
osztálytársaimmal. A történ-
tekben pedig az iskolában meg-
bújó gonosz szellemekkel küz-
döttünk – kezdte Petra.

Innentől kezdve rendsze-
resen papírra vetett különbö-
ző történeteket, mint mondja, 
az írás olyan számára, mint a 
légzés. „Gyerekkorom óta úgy 
van, hogy ha például lefekszem 
aludni, és elkezdenek peregni 
a fejemben egy történet képei, 
azok nem hagynak nyugodni 

addig, amíg papírra nem vetem 
őket. Aztán jönnek az újabb 
gondolatok, és azokkal ugyanez 
a helyzet és így tovább” – teszi 
hozzá nevetve.

Az általános iskola után ta-
nulmányait az Avasi Gimnázi-
umban folytatta, és – miközben 
az írás folyamatosan az élete ré-
sze maradt – több szakmát is 
megálmodott magának. Szere-
tett volna lenni többek között 
űrhajós, futballcsatár, gepár-
dokkal foglalkozó állatkutató, 
sőt, politikai újságíró is. Még 
középiskolásként, tizennyolc 
éves korában írta meg a Re-
pugno című könyvét, azt, ami 
idén tavasszal jelent meg digitá-

lis formában. Petra elmondása 
szerint ez egy vámpírsztori, de 
közel sem klasszikus formában.

Újragondolta
– Tizennégy lehettem, amikor 

elkezdtem érdeklődni a vámpír-
történetek iránt. Ebben két té-
vésorozat volt rám nagy hatással, 
a Buffy, a vámpírok réme, vala-
mint az Odaát (Supernatural). 
A történetek érdekeltek, az vi-
szont soha sem tetszett, ahogyan 
a vámpírokat ábrázolják. Tehát 
hogy nem látszanak a tükörben, 
félnek a szenteltvíztől és a fok-
hagymától. Az sem tűnt túl lo-
gikusnak, amilyen gyorsasággal 
átváltoznak vámpírrá azok, aki-

ket megharapnak. Ezért aztán 
leírtam, hogyan gondolom én 
ezt, így született meg a Repug-
no, ami egyrészt a vámpírokról, 
lélektani szempontból viszont 
az elvakult szerelemről is szól – 
idézte fel Köteles Petra.

A történetből sorozat lett, az 
elmúlt tizenkét évben eddig öt 
kötet készült el, amelyek egy-
másra épülnek. Éppen most 
készül a hatodik, mostani ál-
lás szerint az utolsó kötet. Pet-
ra közben kommunikáció és 
média tudomány, valamint poli-
tológia szakokat végzett a Mis-
kolci Egyetemen, dolgozott a 
megyei önkormányzatnál, ezu-
tán három évig Pesten, két éven 

át Londonban élt. Mint mond-
ja, saját élményeit ugyan sosem 
szőtte bele a könyvekbe, a tör-
ténetet, a karaktereket azon-
ban értelemszerűen formálták a 
megélt élettapasztalatok.

Nincs mire várni
Az első kötet a pandémia ide-

jén, a járvány harmadik hul-
lámának vége felé jelent meg 
digitálisan. Amint azt Petra el-
mondja, ez az elmúlt másfél év 
ráébresztette, hogy nincs mire 
várnia, nincs mit veszítenie, így 
pedig a bukástól való félelme is 
teljesen felesleges.

– A világjárvány kitörése 
szinte mindenkinek felborí-
totta az életét, az enyémet is. 
Éppen 2019 végén döntöttem 
úgy, hogy Londonból Barce-
lonába költözök, január elején 
érkeztem meg, és akkor még 
úgy gondoltam, néhány hét pi-
henés után keresek új munkát, 
és megkezdem az új életemet a 
városban, amibe korábban be-
leszerettem. Aztán a járvány 
kitörésével balszerencsék soro-
zata kezdődött, ráadásul alig 
tudtam hazajutni, mert több 
repülőjáratot is töröltek. Itt-
hon pedig úgy döntöttem, most 
hosszú távra inkább nem terve-
zek – meséli.

Kikötő a viharban
Rövid távú tervek azért van-

nak: várhatóan júliusban jelenik 
meg a Repugno angol nyelven, 
ezzel kapcsolatban már a web-
áruházakkal is megegyezett. 

Decemberben pedig a második 
kötet, az Immortalis is az olva-
sók elé kerülhet. Mindeközben 
pedig vizsgákra készül, Petra 
ugyanis jelenleg grafikusnak ta-
nul. „Vizsgaremekként tizenöt 
illusztrációt készítek az első kö-
tetemhez, illetve most zajlik a 
tördelése is, ugyanis nem kizárt, 
hogy limitált példányszámban, 
de nyomtatásban is megjelenik 
majd” – tette hozzá.

Petra azt mondta, egy ideig 
szeretne itthon maradni, az el-
múlt időszak kiszámíthatatlan-
sága miatt szülővárosa és szeret-
tei közelesége most biztonságot 
jelent számára.

– Úgy gondolok Miskolcra, 
mint egy kikötőre a viharban. 
Mindegy, hogy korábban merre 
jártam, hol éltem: Budapesten, 
Londonban vagy Barcelonában, 
Miskolc mindig hazavárt. Itt 
van a családom, itt él a barátaim 
nagy része. Itt biztonságban va-
gyok – zárta gondolatait Petra.

Tajthy Ákos

OLYAN SZÁMÁRA AZ ÍRÁS, MINT A LÉLEGZÉSOLYAN SZÁMÁRA AZ ÍRÁS, MINT A LÉLEGZÉS

Névjegy
Köteles Petra
Írói név: Phaedra Colt
Első kötete: Repugno
(Megjelent digitálisan 2021. 
április, angol nyelvű kötet 
tervezett időpontja: 2021. 
július vége)
Második kötet: Immortalis
(Tervezett megjelenés: 2021. 
december)
Honlap: https://phaedra-
colt.com/

Nem hagyják nyugodni a történetek. Fotó: Mocsári László
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Miskolci olvasónk keresett meg levelével. Elpanaszolta, hogy két felnőtt fia közül az 
egyik igen erkölcstelen életmódot folytat, és vele sem törődik, ezért nem akarja, hogy az 
örökségből részesedjen, kizárólag a másik fiára kívánja hagyni vagyonát. Az a végaka-
rata, hogy erkölcstelen gyermeke a köteles részből se kapjon semmit. Kérdezi, hogy erre 
milyen lehetősége van.

A köteles rész az örökha-
gyó legközelebbi hozzátar-
tozói és felesége részére járó 
minimumrészesedés az örök-
ségből, amennyiben a végren-
delkező másra hagyja végren-
deletével a vagyonát. Köteles 
rész illeti meg az örökhagyó 
leszármazóját, házastársát, 
továbbá szülőjét, ha ez a sze-
mély az öröklés megnyíltakor 
az örökhagyó törvényes örö-
köse vagy végintézkedés hiá-
nyában az lenne.

A köteles rész mértéke an-
nak a harmada, amit az adott 
személy – végrendelet hiá-
nyában – törvényes örökös-
ként örökölne.

Az öröklésből történő ki-
tagadás a jogi eszköz arra, 
hogy a végrendelkező meg-
akadályozza, hogy a köteles 
részre jogosult részesüljön az 
örökségből. Kitagadás esetén 
a köteles részre jogosult erre 
a részesedésre sem tarthat 
igényt.

Az örökhagyó, a törvény-
ben felsorolt valamelyik ok 
megjelölésével, a köteles 
részre jogosultat megfoszt-
hatja a köteles részétől.

A kitagadás oka lehet, ha 
a köteles részre jogosult az 
örökhagyó után öröklésre 
érdemtelen. Kitagadási ok, 
ha a hozzátartozó az örök-
hagyó sérelmére bűncselek-
ményt követett el, vagy ha a 
kitagadott személy az örök-
hagyó egyenesági rokoná-
nak, házastársának vagy élet-
társának életére tört, esetleg 
a sérelmükre egyéb súlyos 
bűntettet követett el. Továb-
bi kitagadási ok, hogyha az 
adott személy az örökhagyó 
irányában fennálló törvényes 
eltartási kötelezettségét sú-
lyosan megsértette, netán er-
kölcstelen életmódot folytat.

Az új Polgári Törvény-
könyv vezette be kitagadási 
okként azt az esetet, ha a kö-
zeli rokon a tőle várható segít-

séget nem nyújtotta 
az örökhagyónak, 
amikor 
szüksége lett 
volna rá. A 
nagykorú le-
származót az 
örökhagyó kita-
gadhatja a vele 
szemben tanúsított durva 
hálátlanság miatt is. A kita-
gadási oknak a valóságban is 
fenn kell állnia. Az örökha-
gyó halála után – egy eset-
leges öröklési perben – a ki-
tagadási ok alaptalanságát 
annak kell bizonyítania, aki a 
kitagadásra hivatkozva örö-
kölni kíván.

A kitagadás alkalmazása 
mindenképpen alapos jogi 
munkát igényel, ezért célsze-
rű ügyvédi közreműködést 
igénybe venni ilyen tartalmú 
végrendelet szerkesztése ese-
tén.

dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL
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A Jászai Mari-díjas színművésznő 
már meg is találta a számára legin-
kább megfelelő autót: mostantól 
egy hétüléses Volkswagen Sharan-
nal járja az országot.

Praktikum, hatalmas és jól pakolható 
belső tér, variálható térkoncepció, kor-
szerű motor, modern technikai megol-
dások – többek között ezek miatt esett 
a választása a német márka családi 
autójára. A háromgyerekes édesanya 
a Sharannal történt első ismerkedést 
nem véletlenül a hátsó, elektromos 
mozgatású tolóajtókkal kezdte.

– Nekem korábban még sosem 
volt olyan autóm, aminek az ajtajai 
ne a klasszikus módon, oldalra nyíl-
tak volna. Az itt látott megoldás vi-
szont több szempontból is ideális 
számomra. Egyrészt a gyerekülésből 
nem egyszerű kiemelni egy három-
éves gyereket; teljesen ki kell tárni az 
ajtót, mélyre kell hajolni. Ráadásul a 
mai napig bennem van a reflex, hogy 
úgy keresek parkolóhelyet, hogy az-
tán majd kényelmesen ki is tudjunk 
szállni. Ez manapság nem egyszerű. 
Biztos vagyok benne, hogy jelentősen 
megkönnyíti majd a hétköznapjainkat 
ez az ajtómegoldás.

Mély életfilozófiai érvet is felhoz az-
tán amellett, hogy miért választ vala-
ki egy tágas, hétszemélyes autót. – Azt 
látom, hogy egy életkort elérve, bizo-
nyos élethelyzetekben nagy térre van 
szükségünk. Szerintem azok az em-
berek vásárolnak ilyen kocsit, akiknek 
valóban nagyon fontos a családjuk, az 
ő kényelmük, hogy mindenki teljes ér-
tékű utasnak érezhesse magát. Ennél 

nincs fontosabb számomra, ha autóról 
van szó. Utazzunk a Balatonra, Olasz-
országba vagy Felsőzsolcára a férjem 
szüleihez, akkor is kényelmes legyen 
és kiszolgáljon minket a jármű – ezt 
várom el a Sharantól is. Ráadásul a har-
madik üléssorból is jó a kilátás. Ebben 
az autóban minden benne van, amire 
vágyom. Tudom, mert leteszteltem – 
teszi hozzá nevetve.

Adódik a kérdés, hogy a Thália Szín-
ház színművésze miért Miskolcról vá-
laszt autót. Ahogy az élet sok más te-
rületén, itt is a ráció és az érzelmek 
egyszerre vannak jelen a döntésben. 
Mint mondja, kiváló lehetőség, hogy 
a Miskolc Autónál négy márka képvi-
selteti magát, így biztosan megtalál-

ja mindenki az ízlésének és pénztár-
cájának megfelelő típust. És persze 
a családtagok, barátok véleménye is 
mérvadó.

– A családom odavolt a Sharanért. 
A márkát pedig egy kedves barátom 
ajánlotta. Évekkel ezelőtt dolgoztam 
először egy Béres Attila nevű fiatalem-
berrel, aki akkoriban a Nemzeti Szín-
házban rendezett. Komoly barátság 
fűz azóta is a Miskolci Nemzeti Színház 
igazgatójához. Fél évvel ezelőtt láttam 
meg, hogy ő egy SEAT Tarraco terep-
járóval jár. Szinte felkiáltottam, hogy 
én is ilyet akarok. Ő irányított aztán a 
Miskolc Autóhoz, azzal, hogy itt bizto-
san megtalálom a nekem való modellt. 
Nagyon dicsérte a szalont – meséli Szi-

netár Dóra, aki pedig a Miskolci Nem-
zeti Színházért van oda. – Büszkén vál-
lalom, hogy ha ma Magyarországon 
színházba akarok menni szakmabe-
liként, akkor ide jövök. És nem azért, 
mert Attilát kedvelem, hanem mert 
szakmai szempontból most tényleg ez 
az ország legjobb színháza.

A Miskolc Autó kommunikáci-
ós stratégiájának egyik kulcspontja, 

hogy olyan sportolókkal, művészek-
kel, színészekkel dolgoznak együtt, 
akik letettek már valamit az asztalra 
saját szakmájukban. – a Jászai Ma-
ri-díjas színésznő tökéletesen illik 
ebbe a koncepcióba, de túl ezen, a 
személyiségében is egy végtelenül 
szimpatikus családanyát ismerhet-
tünk meg. Hála Istennek, örömmel 
eleget tett a felkérésünknek, hogy 
legyen ő a Miskolc Autó arca, márka-
nagykövete. Minden jel arra mutat, 
hogy gyümölcsöző lesz az együttmű-
ködésünk – mondja Brózsely Gábor, a 
Miskolc Autó cégvezetője.

A következő hónapokban óriáspla-
kátjaikon, hirdetési felületeiken és ren-
dezvényeken is találkozhatunk majd a 
színművésznővel – reményeik szerint a 
CineFest Nemzetközi Filmfesztiválon 
is, aminek egyik fő támogatója idén 
újra a Miskolc Autó lesz.

– Hosszú évek óta elkötelezettek 
vagyunk Miskolc egyik legsikeresebb 
filmes rendezvénye mellett. Az évek 
alatt nem hogy gyengült volna a kö-
tődésünk hozzá, hanem idén minden 
eddiginél nagyobb szerepet kívánunk 
vállalni a fesztivál sikerességében. Egy 
ilyen filmes fesztiválnál jobb alkalmat 
nem is találhatnánk arra, hogy Dóra 
népszerűsítse a Volkswagen, az Audi, a 
Skoda és a SEAT márkáinkat.

Szinetár Dóra lett a Miskolc Autó márkanagykövete Szinetár Dóra lett a Miskolc Autó márkanagykövete 

Piroska meséli, meglepi, hogy 
a villamoson többen is megbá-
mulják a kapaszkodó felé nyú-
ló karját. Hazaérve veszi észre, 
hogy kikönyökölte a kefelevonat 
legfrissebb híreit. Még nem divat 
a tetkó, ám neki már a könyöké-
ig érnek a másnapi újság cikkei-
nek lenyomatai.

Hosszú az út a kézírástól a 
nyomdafestékes újságcikk meg-
jelenéséig. Misztikusan szövevé-
nyes, közös munka eredménye 
minden gondolat publikálása. 
Első állomás a leírószoba, aho-
vá nem elég bejelentkezni, ud-
varolni kell a gépírónőknek. Per-
sze megesik, hogy hiába, hiszen 
egy magasabb rangú szerkesztő 
bármikor megelőzhet, elhajt-
hat. Végül a gondosan megalko-
tott kézirat – mákosra firkálva a 
rovatvezetőtől – az olvasószer-
kesztő asztalán landol, majd a 
főszerkesztő-helyettes kosarából 
akár a nyomdába is eljut. Még-
se ritkaság, hogy a gépszedők 
nyelvtani és fogalmazási hibák-
tól hemzsegő kéziratot öntenek 
ólomba. Ám szerencsénk van, 
a nyomda egyik apró, ablakta-
lan zugában egyszerre négyen 
is újraolvassák a friss kefelevo-
natot. A korrektorok szenvedé-
lyesen vadásznak az elütések-
re, a helyesírási hibákra, olyan 
nincs, hogy ne találjanak javí-
tanivalót. Ők a nyomda, az új-

ságkészítés legfontosabb, ám 
méltánytalanul lebecsült, névte-
len munkásai. Nincs olyan ki-
advány, amelynek az impresz-
szumában ők is szerepelnének. 
Piroska érettségizett kéziszedő, 
évtizedekig a legtájékozottabb, 
hiszen az apróhirdetésektől a 
lottószámokig, a pártkongresz-
szustól a kékfényes hírekig min-
dent elolvas. Elsőként. Kötele-
zően. Sorról sorra. S ha éppen 
szükséges, kezében a Winklerrel, 
a sorszedővel, kicsipeszeli a nem 
oda való betűket. Könnyű neki, 
jobban olvas visszafelé, mint a 
legrutinosabb nyomdászok.

Korrektor nélkül nincs nyom-
da, nincsen újság. Gróf Lajos és 
Keglovich János szerkesztőkkel 
próbálom megidézni a legis-
mertebbeket – Tóth Ede bácsit, 
Gróf Lajosné Marikát, Német-
hné Enikőt, Palotainé Marikát, 
Staudinger Lászlót és Smaj-
da Katalint. Sajnos nem teljes 
a névsor, sokuknak már csak a 
képe dereng halványuló emlé-
kezetünkben. Ritkán kerülnek 
reflektorfénybe, hacsak nem 
csúszik be a lapba valamilyen 
orbitális, politikailag kifogásol-
ható malőr. Egy üzemi lapban 
a lenni szó a nyomdában Lenin 
lesz. Óriási a felfordulás, mind-
annyian a szőnyeg szélén topo-
gunk, de megússzuk. Senkit nem 
menesztenek.

Különben a forradalom után 
sokáig az intellektuelek, a meg-
tévedt szerkesztők menedékhe-
lye a korrektori állás. Él a szak-
mai szolidaritás, Boda István 
és Holdi János is itt kap állást, 
hogy közel legyen a szakmához. 
Jellemző a számkivetettségükre, 
hogy még egy asztali lámpát is 
sajnálnak tőlük. Évente egy tol-
lat kapnak és havonta egy beté-
tet bele. A helyesírási szótárból is 
csak egy jut mindannyiuknak. 
Jár nekik a törölköző, a szappan 
és a fogkrém, hiszen mindannyi-
an ólomgőzben párolódnak. A 
főcímektől az apró betűs hírekig 
mindent végigvizslatnak, estére 
már guvadtak s vörösek a sze-
meik. A felelősség nagy, a fizetés 
meg kicsi. Sok pluszmunka kell 
a megélhetéshez, hétfő a Diós-
győri Munkásé, kedd a Borsodi 
Bányászé, szerda a Borsodi Ve-
gyészé, a többi napokon jöhet-
nek a kisebb lapok.

Az ezredforduló előtt a kom-
puteres szedéssel, tördeléssel 
kihal a szakma, vagy átala-
kul. Gépbe írunk, a gépre bíz-
zuk a helyesírást. A mindent 
tudó gépírónők is kirostálód-
nak a szerkesztőségekből. Mint 
a nyomdai korrektorok, akiknek 
már nem a kefelevonatok felett 
kell könyökölve a sajtóhibákra 
vadászni.

Szántó István

Jegyzet

Bakikra vadásztak Bakikra vadásztak 

Hirdetés



Hirdetés Miskolci Napló8

Jelentkezz a S. E. G. A. Hungary-hez
összeszerelő operátornak!

A MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft. 

SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN – A SZENNYVÍZHÁLÓZATON 
– FELMERÜLŐ CSATORNAHIBA-ELHÁRÍTÁS  

ÉS ÉPÍTŐ-, KARBANTARTÓMUNKÁK ELLÁTÁSÁRA 
ajánlattételi felhívást tett közzé.

A felhívás megtekinthető a MIVÍZ Kft., valamint a Miskolc Holding Zrt.  
honlapján: https://miviz.hu/, https://miskolcholding.hu/.

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. 07. 12.

Az akció érvényes: 2021. 07. 03-tól 2021. 07. 09-ig 
Sindy kéztörlő, 2 tekercs, 84,5 Ft/tekercs 219 Ft 169 Ft
Cif mosogató, 500 ml, ut., 678 Ft/l 369 Ft 339 Ft
Amalfi szájvíz, 500 ml, 798 Ft/l 499 Ft 399 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 531,99 Ft/l 599 Ft 399 Ft
Palette hajfesték 799 Ft 699 Ft
PVC asztalterítő, 140 cm széles, 899 Ft/fm 999 Ft 899 Ft/fm
Bref WC-illatosító, 3x50 g 999 Ft 899 Ft
Jar mosogatókapszula, 18 db-os, 49,94 Ft/db 1099 Ft 899 Ft
Silan öblítő, 1450-1800 ml, 688,96-554,99 Ft/l 1099 Ft 999 Ft
Active mosógél, 4,5 l, 310,88 Ft/l 1599 Ft 1399 Ft
Harmat WC-papír, 40 tekercs, 3 rétegű, 39,97 Ft/tekercs 2299 Ft 1599 Ft
Favédő lazúr, 0,75 l, 2665,33 Ft/l 2399 Ft 1999 Ft
Trikolor kerítésfesték, 0,75 l, 3198,66 Ft/l 2599 Ft 2399 Ft
Coccolino mosókapszula, 40 db-os, 59,97 Ft/db 2799 Ft 2399 Ft
Héra Prémium színes belső falfesték, 2,5 l, 1999,6 Ft/l 5499 Ft 4999 Ft
Héra Gold belső falfesték (fehér) 15 l, 533,26 Ft/l 8999 Ft 7999 Ft

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

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

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.



Edzőmeccs, válogatott iga-
zolás, sorsolás – akadt bőven 
történés a héten a Diósgyőr 
háza táján.

Szombaton 11 órától lejátsz-
sza első felkészülési mérkőzé-
sét a DVTK NB II-re készülő 
labdarúgócsapata. Az ellenfél 
az élvonalbeli Kisvárda lesz 
annak szellemében, hogy erős 
együttesek ellen készüljenek a 
feljutásért vívott harcra Kon-
dás Elemér játékosai. A talál-
kozóra védettségi igazolvány-
nyal rendelkező szurkolók 
válthatnak jegyet, a 2020/2021-
es vagy 2021/2022-es idényre 
éves bérlettel rendelkezők in-
gyen léphetnek be.

Az összecsapáson már be-
vethető lesz Szatmári Csaba, a 
Debrecenből érkező középhát-
véd, aki később csatlakozott a 
kerethez.

– Az öltözői hangulat még 
nem annyira felszabadult. Le-
hetnek érkezők és távozók is, 
majd akkor lesz lazább a légkör, 
ha kialakul a végleges keret. 
Szeretem hátulról irányítani a 
csapatot, a fontos informáci-
ókat továbbítani társaimnak. 
Próbálok a stílusomban is ha-
tározott lenni mind a fejjáté-
komban, mind a földön, ebben 
persze benne van a kocká-
zatveszély, ahogy a hosszú át-
adásaimban is – osztotta meg 
első tapasztalatait, egyben be 
is mutatta saját „módszereit” a 
védő. Kiemelte, nem lehet más 
céljuk, mint a feljutás, egyéni-

leg pedig az említett vezér sze-
repét vívná ki magának, ehhez 
pedig elengedhetetlen elnyer-
nie a csapattársak bizalmát.

A védekező középpályás és 
középső védő posztján is be-
vethető Szeles Tamás szintén 
új igazolás – ő Mezőkövesdről 
érkezett, míg Stefan Drazic ép-
pen oda távozott Miskolcról.

– Megmaradt bennem, hogy 
a stadionavatón rengeteg néző 
előtt játszottunk, újra át aka-
rom élni azt, hogy tizenötezren 
szurkolnak nekünk. Ezt az alá-
zatot, akaratot akarom vissza-
adni a drukkereknek. Öröm-
mel jöttem a szurkolók miatt 
és azért is, mert nagy céljaink 
vannak, fiatal az együttesünk 

– mondta a piros-fehérek friss 
igazolása, aki egyetlen NB I-es 
gólját éppen a Diósgyőr ellen 
szerezte. – Mindig boldogabb 
voltam, ha nem kaptunk gólt, 
mintha rúgtam volna, persze 
szeretnék segíteni a támadás-
építésben is – tette hozzá.

A héten tovább bővült a ke-
ret: először Bokros Szilárdot 
jelentették be, aki egy évre 
kölcsönbe érkezik Felcsútról, 
majd csütörtökön az is kide-
rült, az ötszörös válogatott 
Könyves Norbert is Diósgyőr-
ben folytatja.

– Mindig borsódzott a há-
tam, amikor itt játszottam, el-
lenfélként is nagyon szerettem 
Diósgyőrben pályára lépni. A 

DVTK-nak nem az NB II-ben 
van a helye, ezért nagy ambíci-
ókkal érkeztem. Azon leszek, 
hogy a legjobb tudásom sze-
rint segítsem a csapatot – nyi-
latkozta a klub honlapjának a 
támadó.

Ugyancsak az első csapatot 
érintő hír, hogy a DVTK Lab-
darúgó Sportakadémia négy 
növendéke, Bánhegyi Bogdán, 
Jurek Gábor, Kispál Tamás és 
Zsemlye Balázs is csatlakozott a 
kerethez, Makrai Gáborral pe-
dig szerződést hosszabbítottak.

A héten a sorsolás is elké-
szült: Kondás Elemér gárdája 
Csákvárott kezd; a Vasast a 2., 
a Nyíregyházát a 8. fordulóban 
fogadja.

Kétnapos strandkézilabda- 
és vízilabdatornának is ott-
hont ad hétvégén Miskolc.

Több mint kétszázan je-
lezték részvételi szándékukat 
az I. Borsodi Strandkézilab-
da-tornára, amit a Selyemréti 
Strandfürdőben rendez meg 
szombaton és vasárnap a Bor-
sod Abaúj Zemplén Megyei 
Kézilabda Szövetség. 6-10 fős 
csapatok jelentkezését várták 
férfi és női felnőtt, ifjúsági női, 
valamint U13-14-es korosz-
tályban. A torna végén min-
den résztvevő csapat okleve-
let, az 1-3. helyezettek pedig 
serleget és érmet vehetnek át.

Miskolc másik strandján is 
sportrendezvényt köszönt-
hetünk hétvégén: a Kemény 
Dénes Városi Sport uszoda 
mellett az Ellipsum strand-
fürdőben rendezi meg az 

EATON Magyar Egyete-
mi-Főiskolai Országos Vízi-
labda-bajnokságot a Ma-
gyar Vízilabda Szövetség. A 
tornára négy női és tizenkét 
férficsapat nevezett.

A strand tájékoztatása 
szerint a hétvégén kedvez-
ményesen válthatnak majd 
jegyet felnőttek és gyerekek 
egyaránt a tapolcai strand-
ra. A bajnokság időtartama 
alatt az úszómedence fürdő-
zésre nem használható – a 
lelátóról viszont élvezhetjük 
a mérkőzéseket, és a csalá-
di medence is zavartalanul 
üzemel majd. Sőt szomba-
ton már reggel 8 órakor, va-
sárnap pedig 9-kor nyitnak, 
és szombaton az este fél 8-as 
medencezárást követően is 
maradhatnak az érdeklődők, 
hogy végig tudják nézni a 
mérkőzéseket.

Európa-bajnoki címet 
szerzett Orosz Adrienn a 
lengyelországi Poznanban 
rendezett U23-as kajak-ke-
nu Európa-bajnokságon.

Orosz Adrienn a szolnoki 
válogatón szerzett indulási 
jogot az Európa-bajnokságra, 
miután ő bizonyult a leggyor-
sabbnak a kajakosok 200 mé-
teres számában az U23-asok-
nál a hazai mezőnyben.

A Diósgyőr sportolója a 
kontinensviadalon közel egy 
hajóhosszal, magabiztosan 
nyerte a második előfutamot, 
ami azt jelentette, hogy egy-
ből bejutott a múlt vasárnap 
délután rendezett fináléba, 
nem kellett a középfutamban 

eveznie. Sőt, övé lett a leg-
jobb idő aznap K1 200 mé-
teren. Az Európa-bajnokság 
zárónapján, a rajtot követően 
azonnal az élre állt a DVTK 
versenyzője, aki ezt követő-
en nem engedte ki a kezéből 
a győzelmet, és megszerezte 
pályafutása második korosz-
tályos kontinensbajnoki cí-
mét a dán Frederikke Matthi-
esent megelőzve. A harmadik 
helyen az olasz Irene Bellan 
evezett be.

A szakemberek szerint 
igazi sprinteralkatú kajakos 
az első Eb-címét 2017-ben 
szerezte Belgrádban, ahol az 
ifjúságiak mezőnyében nagy 
fölénnyel győzött szintén 
K-1 200 méteren.
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 Az ötszörös válogatott Könyves szerint a DVTK-nak az első osztályban van a helye. Fotó: MTI/EPA

Látványos megoldásokban nem lesz hiány

Sportos hétvége a Sportos hétvége a 
miskolci strandokonmiskolci strandokon

Eb-aranyérmes  Eb-aranyérmes  
a DVTK kajakosaa DVTK kajakosa

Nem engedte ki a kezéből a győzelmet. Fotó: dvtk.eu

NAGY CÉLOKKAL ÉRKEZTEKNAGY CÉLOKKAL ÉRKEZTEK

Hazai pályán, szurkolói 
támogatással vívhatja ki 
a döntőbe jutást a Divízió 
I-es miskolci amerikaifo-
ci-csapat vasárnap.

A masszív védekezés mel-
lett imponáló és attraktív tá-
madójátékkal rukkolt ki a 
Miskolc American Football 
Team az alapszakasz küzdel-
meiben. Farkas Máté, a csapat 
offensive koordinátora sze-
rint a siker két kulcsösszete-
vője: a tehetség és a kitartás.

– Amikor elkezdte az 
együttműködést a Steelers és 
a Renegades, azonnal éreztük: 
egy nagy dolog van születő-
ben. Állítom, nem egy HFL és 
válogatott szintű játékosunk 
van, csak össze kellett őket 
csiszolni. És persze mérkőzés-
ről mérkőzésre nagyon komo-
lyan felkészültünk, ezért játsz-
hatunk most elődöntőt.

A szakember korábban irá-
nyítóposzton játszott, edző-
ként is a passzjáték híve. – 
Levegőben támadunk, ilyen 
stratégiát alakítottam ki a sze-
zon elején. Ehhez adott a játé-
koskeret is, hiszen a klasszisi-
rányítónk (Quarterback, QB) 
mellett a négy elkapónk és a 
futónk is nagyszerűen mozog, 
gyorsak és agilisak, ráadásul a 
támadófalunk is kiválóan védi 
a QB-t. Passzorientált csapat 
vagyunk, szeretjük oldalirány-

ban és hosszában is széthúz-
ni a pályát – avat be minket a 
részletekbe.

Most az a Budapest Titans 
lesz az ellenfél, ami az erős fi-
zikumú játékosaira épít, brusz-
tolós focit játszanak tehetséges 
védőfalemberekkel. – Erre kell 
megoldást találnunk, biztos 
vagyok benne, hogy meg fog-
ják nehezíteni a dolgunkat.

Viszont az mindenképpen a 
miskolciak mellett szól, hogy 
végre újra saját szurkolóik 
előtt játszhatnak. – Ez nagyon 
örömteli, ugyanis hiába volt 
idén három hazai meccsünk, 
sajnos mindet a nézők kizárá-
sával kellett megrendeznünk. 
Ezt nehezen éltük meg, mert 
azt azért látni kell, hogy Mis-
kolc nem csak az európai, de 

az amerikai fociban is erős, ha 
a szurkolótábort nézzük. Biz-
tos vagyok abban, hogy a jó 
hangulat nagy erőt ad majd a 
srácoknak; meg akarjuk mu-
tatni, hogy milyen a miskolci 
amerikai foci, és büszkévé sze-
retnénk tenni a szurkolóinkat.

Aggod Péter szakosztályve-
zető elmondta, megkeresték a 
városvezetést és a felsőoktatá-
si intézményt, hogy segítse-
nek abban, hogy újra a Mis-
kolci Egyetem sportpályáján 
játszhassanak. Szerencsére 
nyitott kapukat döngettek, 
így az Atlétikai Centrumban 
népszerűsíthetik a csapatot és 
persze a sportágat. Védettségi 
igazolványra sincs szükség, és 
a péntek délelőtti állás szerint 
maximum 500 főt engedhet-

nek be (a korlátozások felol-
dásával ez még változhat va-
sárnapig – a szerző).

– Egyértelműen a HFL-be 
szeretnénk visszakerülni, eh-
hez most mindenképpen nyer-
ni kell. Pár kulcsjátékosunk sé-
rüléssel küzd, nem biztos, hogy 
bevethetők lesznek vasárnap. 
Ami biztos: az 5-0-s alapsza-
kaszbeli sorozatot a hátunk 
mögött kell hagyni, és csak erre 
a mérkőzésre koncentrálunk.

A mérkőzés vasárnap dél-
után 3 órakor kezdődik a 
Miskolci Egyetem Atlétika 
Centrumának sportpályáján. 
Aki nem tudna ott lenni, az 
a tervek szerint a legnagyobb 
videómegosztón élőben is kö-
vetheti az eseményeket.

Kujan István

Elbírják a terhet. Fotó: Mocsári László

Büszkévé tennék a szurkolóikatBüszkévé tennék a szurkolóikat
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Egymilliárd forintos összkölt-
ségvetésű kutatás-fejlesztési 
konzorciumi projektet zárt a 
napokban a miskolci Robert 
Bosch Energy and Body Systems 
Kft. Erről és a vállalatcsoport 
miskolci szerepvállalásáról 
beszélgettünk a cég gazdasági 
ügyvezető-igazgatójával, dr. 
Frank-Stephan Kupferrel.

– A vállalat a térség egyik kiemel-
kedő munkáltatója, a Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft. 2700 
munkatársat foglalkoztat Miskolcon. 
Mi a vállalat sikerének titka?

– A Bosch csoport kiemelt straté-
giai helyszínként tekint Miskolcra, 
2003 óta vagyunk jelen a városban. 
Alapvetően járműipari alkatrészek 
és elektromos hajtások gyártásával 
foglalkozunk. A klímaberende-
zésektől a villamosmotorokon át 
újabb és újabb termékekkel bővül 
a gyár portfóliója. A Miskolcon 
gyártott alkatrészeket meghatáro-
zó autóipari cégeknek szállítjuk. Az 
autóipari komponensek mellett a 
gyár fontos terméke az eBike-meg-
hajtás is, egy rendkívül fejlett és 
intelligens erőrásegítés-rendszert 
alkalmazó motoregység. 2020 
januárjától az eBike-gyártás a 
megnövekedett volumennek 
köszönhetően mint önálló üzletág 
van jelen a vállalatunknál.

A miskolci Robert Bosch Energy 
and Body Systems Kft.-nél magas 
hozzáadott értékű tevékenysé-
geket, például kutatás-fejlesztést, 
tesztelést, beszállítófejlesztést is 
végzünk. Vállalatunk az elmúlt 
években több kapacitásnövelő, 
valamint kutatás-fejlesztési és in-
novációs projektet valósított meg, 
továbbá nagy hangsúlyt helyezünk 
munkavállalóink képzésére és kom-
petenciafejlesztésére is. A jövőnk 

záloga a folyamatos fejlesztés. 
Ezért kiemelt jelentőséggel bírnak 
az olyan kutatás-fejlesztési projek-
tek, amelyekkel technológiáinkat 
jobbá és hatékonyabbá tehetjük, 
hogy azok ne csak a jelen, hanem a 
jövő elvárásainak is megfeleljenek. 
Ehhez járul hozzá mind a 2700 el-
kötelezett és lelkes munkatársunk, 
akik velünk tartanak a fejlődésben. 
Velük együtt írjuk a gyár sikeres 
jövőjét. Ahogy a mottónk is szól: 
Bosch – Miskolc motorja.

– Most fejeztek be egy kutatás-fej-
lesztési projektet. Miről szólt ez?

– Nemrég zárult le a GI-
NOP-2.2.1-15-2017-00090 számú 
projekt, ahol a Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft. fej-
lesztői szorosan együttműködtek 
a Miskolci Egyetemmel és a Bay 
Zoltán Alkalmazott Kutatási Köz-

hasznú Nonprofit Kft.-vel. A sikeres 
kutatás-fejlesztési projektünknek 
köszönhetően olyan új gyártási 
eljárás és alkatrész született, amely 
komoly előrelépést jelent a jövő 
gépjárműveinek megalkotásá-
ban. A konzorciumban résztvevő 
szakemberek az újgenerációs gép-
járművek hűtőkörében működő 
keringtető szivattyúkhoz és mo-
torhűtőventilátor-egységekhez fej-
lesztettek műszaki megoldásokat, 
hogy azok élettartama a jövőbeni 
elektromos vagy hibrid meghajtá-
sú járművek követelményeinek is 
megfeleljenek. Szakértőinknek és 
mérnökeinknek öt komoly techni-
kai kihívásra kellett választ találni-
uk két alkatrészhez, partnereinkkel 
közösen. A miskolci autóipari vál-
lalat projektrészének összköltsége 
600 millió forint volt. Ehhez 300 
millió forintos vissza nem térítendő 
állami támogatást kapott az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alapból, 
valamint a hazai központi költség-
vetésből. A technológiai előrelépés 
mellett a projekt eredményeként 
a konzorcium tagjainál új, az 
elektromobilitáshoz kapcsolódó 
kutatás-fejlesztési kapacitások és 
kompetenciák is létrejöttek. A ter-
mékek továbbfejlesztése kapcsán 
pedig lehetőség nyílt Miskolcon új 
kutatási területek megvalósítására.

– Mit lehet tudni a technikai rész-
letekről?

– A hűtő– és légkondicionáló be-
rendezést, valamint a motorhűtést 
is érintette a projekt. Ezek minden 
autóban megtalálhatók, tehát 
nem csak ebben a nyári hőség-
ben van rá szükségünk. Az egyik 
legnagyobb kihívást az jelentette 

a szakembereknek, hogy eltávo-
lítsák a hűtővizet vagy más folya-
dékot a hűtőfolyadék-keringtető 
szivattyú vezérlőegység-kamrájá-
ból. Ezek a fejlesztések kiemelten 
fontosak az elektromos autókban. 
Szintén fontos lépés volt, hogy 
létrehoztak egy matematikai 
modellt, mely segít pontosabban 
megbecsülni a gépjárművek, 

valamint a motorhűtő élettarta-
mát. Másik alprojektünk volt ezen 
rendszerek stabilitásának növelé-
se. Számos sikert értünk el ebben 
a projektben, de a legnagyobb 
az volt, hogy jelentős előrelépést 
tettünk az elektromos és hibrid 
autók élettartamának növelése 
érdekében.

– Két konzorciumi partner is részt 
vett a projektben. Mi ennek a jelen-
tősége?

– A projekt fontos célja volt, 
hogy bátorítsa a magyar cégeket 
és kutatás-fejlesztési központokat, 
illetve a felsőoktatási intézménye-
ket a hosszú távú, fenntartható 
együttműködésre, mely stratégi-
ailag minden szereplőnek nagy 
jelentőséggel bír. Ebben a pro-
jektben a Miskolci Egyetemmel és 
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel mű-
ködtünk együtt. Megtiszteltetés 
volt velük dolgozni.

– 6 éve, 2015 óta a miskolci 
autóipari gyár gazdasági ügyveze-
tő-igazgatója. Szeret Magyarorszá-
gon élni? Hogy érzi magát?

– Nagyon szeretek Miskolcon 
élni. Már közel 29 éve dolgozom 
a Bosch csoportnál, ebből 15 évet 
külföldön, Németországon kívül 

töltöttem. Öt évet voltam Spanyol-
országban, majd négy esztendőt 
Csehországban, Magyarországon 
pedig hat éve élek. Imádom az itte-
ni kultúrát, a környéket, a hegyeket, 
a Bükköt, de említhetném a Tokaji 
borvidéket is. Mégis a leghálásabb 
azért vagyok, hogy rendkívül 
motivált, remek szakemberekkel 
dolgozhatok együtt.

MISKOLC MOTORJA A BOSCHMISKOLC MOTORJA A BOSCH



2021. július 3. | 26. hét | XVIII. évfolyam 26. szám
Miskolci Napló – A város lapja Mozaik 11

Hirdetés

ENDOKRINOLÓGIA,  
DIABETOLÓGIA

magánrendelés

Miskolc, Szentpáli u. 5. Előjegyzés: (30) 914-5346

www.endodiab.hu

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ 
MŰSORA

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

Június 6., kedd 20:30 Feketeszárú cse-
resznye, bérletszünet, Nyári Színház

Június 7., szerda 20:30 Feketeszárú cse-
resznye, bérletszünet, Nyári Színház

Június 8., csütörtök 20:30 Feketeszárú 
cseresznye, bérletszünet, Nyári Színház

Június 9., péntek 19:00 Producerek, 
bérletszünet, Nagyszínház

Június 10., szombat 19:00 Producerek, 
bérletszünet, Nagyszínház

Hazatérés, bérletszünet, Kamara

PROGRAMOK
Július 3. – szombat
8:00-22:00 EATON Magyar Egyetemi - Főis-

kolai Országos Vízilabda-bajnokság, El-
lipsum Élmény- és Strandfürdő

12:30 Eucharisztikus szavalóverseny gálá-
ja, MAB Székház

18:00 GasztroPLACC Extra, Diósgyőri vásár-
tér (a Lovagi Tornák Tere mellett)

Ütős hétvége ingyenes belépéssel, de kár-
tyával, 6ix9ine Club (Széchenyi 48.)

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

In memoriam Jim Morrison – Harsányi At-
tila előadása, Sub Rosa Cafe

20:00 Belvárosi Zenei Esték – La Barriere, 
AMűvész klubkávézó terasza

Filmvetítés, majd tánc – Hecho en Mexico 
dokumentumfilm, Papszer 2. udvara

22:00 Party Rock Kameny és Peetone dj-
kkel, Stamp Terasz

Július 4. – vasárnap
Máig látogatható a XXV. Miskolci Téli Tárlat 

a Miskolci Galériában
7:00 I. Borsodi Strandkézilabda-torna, Se-

lyemréti Strandfürdő

8:00-22:00 EATON Magyar Egyetemi - Főis-
kolai Országos Vízilabda-bajnokság, El-
lipsum Élmény- és Strandfürdő

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

ményekről alkotnak festeni nem tudók, 
Mókusodú

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

18:00 Perecesi Bányász Koncert Fú vós ze-
nekar, II. János Pál pápa tér

Július 5. – hétfő
Július 5-9., naponta 9:00-14:00 Matek 

és töri emelt érettségire felkészítő, 
Görömbölyi Művelődési Ház

15:00 Lego-kaland – építőfoglalkozás 
gyerekeknek, Petőfi Sándor Könyvtár

Július 6. – kedd
17:00 Páholy 25 – Békési Gábor iroda-

lomtörténész előadása miskolci írók-
ról, Thália-ház

18:00 Babahordozás nyáron is, Mókuso-
dú Klub

18:30 Alakformáló torna, Ady Endre Mű-
velődési Ház

Július 7. – szerda
11:30 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegeny-

nyelvi Könyvtár
14:00 Mutatom, csináld utánam! – Kéz-

műves délután, Petőri Sándor Könyvtár
17:30 Ingyenes Etka jóga, Ifjúsági és Sza-

badidő Ház kertjében
Július 8. – csütörtök
16:30 Mesék a dobozból – A csodapalást, 

József Attila Könyvtár
Gémeskút társasjátékklub, József Atti-

la Könyvtár
Francia klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár
Július 9. – péntek
14:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi Sándor 

Könyvtár

21:00 Majka és Curtis-koncert,  Lovagi Tor-
nák Tere

AK26 – hiphopzenekar koncertje, Block 
Bistro

22:00 UV Color – Bruno x Spacc,  Rockwell 
Klub

Július 10. – szombat
16:00-20:00 Vár a piac – kézműves termé-

kek, Diósgyőri vásártér (a Lovagi Tornák 
Tere mellett)

22:00 Nyárnyitó parti dj Juniorral 30 felet-
tieknek, Black Tracy

MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Július 1., csütörtök - 7., szerda, napon-

ta 16:30 Oglik – Üdvözlünk Büdifal-
ván!, 19:00 Még egy kört mindenkinek

Július 8., csütörtök - 14., szerda, na-
ponta 16:30 A szerelem nem várhat, 
19:00 Minari – A családom története

Művészetek Háza, Béke-terem:
Július 1., csütörtök - 7., szerda, napon-

ta 19:30 Ketten
Július 5., hétfő - 7., szerda, naponta 

17:00 Zappa
Július 3., szombat 17:00 Megáll az idő
Július 4., vasárnap 17:00 Sípoló macs-

kakő
Július 8., csütörtök - 10., szombat, na-

ponta 17:00 Tobi színei
Július 8., csütörtök - 14., szerda, na-

ponta 19:30 Sweat
Július 11., vasárnap - 14., szerda, na-

ponta 17:00 Kövek
CINEMA CITY: 
Július 1., csütörtök - 7., szerda, napon-

ta több időpontban – A hívatlan (csak 
szombaton), Démonok között: Az ördög 
kényszerített, Egy igazán dühös em-
ber (csak szombaton), Fekete özvegy 
(csak szerdán), Freaky, Halálos iram-
ban 9., Hang nélkül 2. (kedden utol-
jára), Lelki ismeretek (csak hétvégén), 

Luca, Még egy kört mindenkinek, Nyúl 

Péter 2. – Nyúlcipő, Oglik – Üdvözlünk 

Büdifalván!, Raya és az utolsó sárkány, 

Senki, Sokkal több mint testőr 2. (ked-

den utoljára), Szörnyella (csak hétvé-

gén), Űrpiknik.

Július 8., csütörtök - 11., vasárnap, 
naponta több időpontban Fekete özvegy

MKK PROGRAMOK 
DIÓSGYŐRI VÁR – LOVAGI TORNÁK TERE
PAJTA játéktár
Július 4.
Játéktári móka és Meglepő hangszerek be-

mutatója előadás 10:30-12:30, 13:00-

15:00

Játéktári móka és Gyógynövényismereti 

előadás 15:30-17:00

VÁR a PIAC
Július 10. 16.00 - 20.00

Helyi és környékbeli termelők portékái, 

kóstolók, kézműves termékek.

GasztroPLACC Extra
Július 3.. 18:00 a Lovagi Tornák Tere előtt 

található vásártéren

Majka & Curtis
Július 9., 21:00 Lovagi Tornák Tere

BELVÁROS
Zenélő Galéria
Július 2., 18.00 Bartók népzenei projekt

Belvárosi Zenei Estek
Július 3., 20:00 La Barriere – AMűvész 

Klubkávézó terasza

Július 10., 20:00 Vadkelet Impresz-

szó Club-Étterem és a Döner King Étel-

bár közötti tér

PROGRAMAJÁNLÓ 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JÚLIUS 5., 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-jelen-
tés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi 
magazin), 19:35 Helynekem Hely-
foglaló koncert 2021., 20:00 Hír-
adó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:20 Hazatért falu, 21:15 Képúj-
ság

JÚLIUS 6., KEDD: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Sportper-
cek, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Mérkő-
zés (DVTK Jegesmedvék – Érsek-
újvár), 21:35 Képújság

JÚLIUS 7., SZERDA: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Basszus-
kulcs – The Sign, 19:00 Híradó 
ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 
19:30 Egészségpercek ism., 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:25 Hidas Frigyes, 
az utolsó magyar romantikus ze-
neszerző (dokumentumfilm), 
21:20 Képújság

JÚLIUS 8., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Prome-
nád (kulturális magazin), 19:00 

Híradó ism., 
19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:25 Ki-
törés (dokumentumfilm), 19:45 
Digitális Legendárium (dokumen-
tumfilm), 20:00 Híradó ism., 
20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 
Veteránfilm (dokumentumfilm), 
21:20 Képújság

JÚLIUS 9., PÉNTEK: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Gaz-
dasági Navigátor, 19:00 Hír-
adó ism., 19:15 Időjárás-jelen-
tés, 19:25 Köztünk élnek ism., 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:25 30+1 Miskolc 
Dixieland Band-koncert, 22:40 
Képújság

JÚLIUS 10., SZOMBAT: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:00 
Képújság, 18:00 Krónika (heti 
hírösszefoglaló), 18:25 Miskolci 
Napló ism., 19:00 Krónika ism., 
19:20 Sportpercek ism., 20:00 
Krónika ism., 20:25 Megyénk 
virtuózai, 21:20 Képújság

JÚNIUS 11., 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 Basszuskulcs 
– The Sign ism., 20:00 Króni-
ka ism., 20:20 Vonal felett (doku-
mentumfilm), 21:50 Képújság



Akkor és most. A Diósgyőri vár falai a Szinva patak völgyéből 
kiemelkedő szikladombra épültek. Már a 12. században állhatott itt 
vár; a mai, gótikus vár a tatárjárás után épült, fénykorát Nagy Lajos 
uralkodása alatt élte. Később a magyar királynék jegyajándéka volt, 
egészen a török időkig. A 17. század végére már lakhatatlanná vált, 
állapota egyre jobban leromlott. 1962-ben Czeglédy Ilona régész 
vezetésével kezdődött a vár feltárása, amelynek eredményeként 
romállapotában konzerválták. Újjáépítése 2013-ban kezdődött, az 
első ütemet 2014-ben adták át, a második pedig év elején indult. A 
régi képeslapon látható az egykori halastó is, ennek helyét az 50-
es években feltöltötték, és a mélyén fakadó forrásokat bekötötték 
Miskolc vízellátásába. A tó emlékét jelenleg a Tavi-forrás vízmű és 
a Tópart utca neve őrzi. Ezen a területen helyezkedik el a miskolci 
WOW park – vagy ahogy a miskolciak emlegetik, a Tündérkert is.  
(Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Beregi László fotója)

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu
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Két év kihagyás után újra teljes pompájával mutatkozott meg a Herman Ottó Múzeum a látogatók előtt az elmúlt szombaton. A 
tizenkilencedik alkalommal megszervezett Múzeumok éjszakája idei hívószava a „Fordulópont” volt. Országszerte több mint há-
romszáz intézményben mintegy kétezer programmal várták az érdeklődőket. Miskolcon a hagyományosnak számító, visszatérő 
tárlatok mellett új kiállításokkal, bemutatókkal és előadásokkal is készültek: volt India tematikájú festészeti kiállítás; képballagta-
tó tárlatvezetés, amelyen a képtár „nyugdíjba vonuló” festményeit búcsúztatták; magyar népviseleti kiállítás; őskori eszköztörté-
neti előadás; meseközpontú gyermekprogramok; meteorológiai beszélgetés; jazzelőadás; túra az őslények között; ásványkiállítás; 
tengerbiológia képekben és fegyvertárlat is. Fotó: Juhász Ákos

GazdikeresőGazdikereső

Könyvújdonságok a Géniusztól 
4

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. 

VISSZATÉRT A MÚZEUMOK  VISSZATÉRT A MÚZEUMOK  
ÉJSZAKÁJA ÉJSZAKÁJA 

Ezen a héten Boszkót (5279), a Miskolci Állategészségügyi 
Telep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő 
oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva 
kerül az új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es tele-
fonszámon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Ógyár tér
Fajta: Keverék – német juhász 
jellegű
Kor: 11 év
Neme: kan
Szín: barna-fekete
Súlya: 39,60 kg
Magasság: 55 cm

Boszkó idős, de nevelhető ku-
tya. Nyugodt, megfontolt eb. 
Sokat pihen, de ha esélye adó-
dik egy kis sétára, korát meg-
hazudtoló lelkesedéssel veti 
bele magát az új szagok felfe-
dezésébe. Telepőrkutya volt, 
mielőtt gondozásába került.

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában július 
4-én, vasárnap délelőtt 11 
órától a belvárosi reformá-
tus templomból közvetí-
tenek. Igét hirdet Sándor-
né Povazsanyecz Gyöngyi 
evangélikus lelkész.

Vasárnap, július 4-én Szür-
kebarát koncertet rendeznek 
a Minorita templomban dél-
után negyed 1 órai kezdet-
tel, amelyen miskolci és egri 
kórusok énekelnek Gergely 
Péter Pál vezetésével. Ezen a 
napon a felújított sajóbábonyi 
templomot áldja meg Ternyák 
Csaba egri érsek a délután 4 
órakor kezdődő szentmisén. 
Ugyancsak vasárnap este 6 
órakor mutatja be első szent-
miséjét Noel Benedict Tajos a 
Minorita templomban.

Személyi változás történt a 
Mindszenti plébánián: Mata 

István – betegszabadságról 
visszatérve – beosztott lelkészi 
megbízatást kapott.

Szülői értekezletre várja le-
endő Bárányka kiscsopor-
tosai szüleit a Jókai Mór Re-
formátus Óvoda július 7-én, 
szerdán délután fél 5-re.

A Miskolc-Tetemvári Re-
formátus Egyházközség re-
formátus hittanoktatót keres 
2021. szeptemberi kezdéssel.

Aki vért ad, életet ad – ez a 
mottója annak a programnak, 
ami a Miskolci Egyházmegye 
Püspöki Hivatalában lesz júli-
us 8-án, csütörtökön délután 
1-től 3-ig. A Szeles utca 59. 
szám alá várják az önkéntes 
véradókat.

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

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

KOMPOSZT-KOMPOSZT-
HALMI  HALMI  
TÖRTÉNETEK TÖRTÉNETEK 
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