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A valóságot adja vissza filmjeinA valóságot adja vissza filmjein
Nemcsak megtekinthetik, de az első tánclé-

péseiket is megtehetik azok az érdeklődők, 
akik szeptember 26-án, vasárnap ellátogatnak a 
Művészetek Házába. A tavalyi nagy siker után 
ugyanis ismét megrendezik az egész napos Nagy 
Táncválasztót Miskolcon. Az ingyenes progra-
mon több műfaj is képviselteti magát a klasszi-
kus balettől a modern táncig. Ha valaki kedvet 
kap a folytatáshoz, egy helyen kaphat informá-
ciókat arról, hogyan tudja elmélyíteni a tudását.

Cikk az 5. oldalon

Nagy Táncválasztó MiskolconNagy Táncválasztó Miskolcon

MÁR DOLGOZNAK  MÁR DOLGOZNAK  
A HORVÁTH-TETŐNA HORVÁTH-TETŐN

Francia átutazók felveze-
tésével rajtoltak el a vi-
rágóránál szerda délelőtt 
fogyatékkal élők és fogya-
tékkal nem élők.

Emilie és Davy július 13-
án Franciaország szívéből, a 
Loire menti Blois-ból kerék-
párral vágott neki az embert 
próbálóan hosszú, 14 ezer 
kilométeres kampányuk-
nak. A világot csaknem kör-
beszelő útjuk során 18 orszá-
gon haladnak keresztül.

Még tavalyi nászútju-
kon született meg az ötlet 
Kambodzsában, hogy vala-
mikor „átbicikliznek” Eu-
rázsián. Sokat nem gon-
dolkodtak rajta, rögtön a 
megvalósításon kezdték el 
törni a fejüket, hogy aztán 

idén nyáron egzisztenciá-
jukat hátrahagyva, anya-
gi tartalékaikat mozgósítva 
nekirugaszkodjanak a nem 
mindennapi feladatnak.

– Mindenképpen szeret-
tünk volna egy ekkora útnak 
valamilyen rajtunk túlmuta-
tó, nemesebb célt adni, így 
esett a választás a fogyaték-
kal élők helyzetének előmoz-
dítására – mesélték.

Emilie Sanchis azt emelte 
ki, hogy inkább mentálisan 
kellett felkészülniük, nem is 
annyira fizikálisan. Hozzá-
tette, a kalandtúra érzelmi-
leg és testileg egyaránt felü-
dülést nyújt számukra, nem 
is szólva arról, hogy milyen 
sok helyet és embert ismer-
hetnek meg általa.

Folytatás a 3. oldalon

Nemes célért tekernekNemes célért tekernek

A több mint hétszázmilli-
ós beruházás szerves része 
a történelmi Avas felújítá-
sának.

Javában zajlik a Horváth-te-
tő átépítése. Ahogyan arról 
korábban többször, részlete-
sen is beszámoltunk, a terület 
rehabilitációja szerves része 
a történelmi Avas teljes körű 

felújításának. A beruházás 
során parki sétaútrendszert 
és városi tanösvényhálózatot 
alakítanak ki a területen, de ez 
csupán egy apró szelete a teljes 
projektnek.

A fő attrakció kétségtele-
nül a múlt század elején kiala-
kított teraszok új funkcióval 
való megtöltése. Lesznek itt 
játszóterek, egészen pontosan 

három: egy a 0-4, egy a 4-12 
és szintén egy a 12-16 évesek-
nek. A sportot kedvelő fiata-
lokat street workout-elemek, 
outdoor gym- és skate-pálya, 
valamint mászófal és parkour-
elemek várják. Piknikező és 
napozó területek is lesznek, ki-
alakítanak egy Retro teraszt, 
sőt még a kutyásokra is gon-
doltak: őket és kedvenceiket 

kutyaügyességi pálya és kutya-
játszó várja.

Megújulnak még a többi közt 
a lépcsősorok, a kilátópontok 
és a közvilágítás is. A munka 
nyár közepén indult el, és vár-
hatóan 2022 nyarán adják majd 
át a megújult Horváth-tetőt. Ez 
azonban a teljes Avas-fejlesztés-
nek csak egy szelete.

Folytatás a 3. oldalon

Több mint négyszázan re-
gisztráltak érvényesen a 
kiküldött meghívókra, kö-
zülük pedig a szakemberek 
kiválasztották azt az ötve-
net, akik a város lakosságát 
arányosan képviselik majd 
a közösségi gyűlésen.

Szeptemberben kapott kö-
zösségi gyűlési meghívót tíz-
ezer, tudományos alapon (ne-
mük, koruk, városon belüli 
lakhelyük szerint) kiválasz-
tott miskolci, akik egy linken 
regisztrálhattak a város le-
vegőminőségére fókuszáló ta-
nácskozásra.

Csere Áron János (képün-
kön), a Dialóg a Közösségekért 
Közhasznú Egyesület elnöke 

elmondta, az iskolai végzettség 
plusz ismerete után a regisztrál-
takból egy számítógépes algo-

ritmus véletlenszerűen állított 
össze hat 50 fős listát, majd jött 
a jó öreg „kockadobás” mód-

szere. A kiválasztottakat ezen 
a héten értesítették a további te-
endőkről.

A résztvevőknek nem kell 
a levegőminőség tudományos 
szakértőinek lennie, mert 
az első két nap során szak-
emberektől hallhatnak majd 
olyan információkat, amik 
segítenek alaposan átgondol-
ni a kérdést. Fontos azonban, 
hogy beszélgessenek ismerő-
seikkel a témáról. Így szep-
tember 18-19-én és október 
2-3-án minél több álláspontot 
képviselhetnek.

Társszervező a DemNet Ala-
pítvány és a miskolci önkor-
mányzat, ami lehetőség szerint 
szeretné bevonni az állampolgá-
rokat az őket is érintő ügyekbe.

Közösségi gyűlés: megvan az ötven ember Közösségi gyűlés: megvan az ötven ember 

Kerényi László a Déli Hírlapnál kezdte pálya-
futását 1973-ban fotósként, 1991-től a Miskolc 
TV-nél dolgozott. 2009-es nyugdíjba vonulásáig 
több pozíciót is betöltött, műszaki vezetőként ő 
költöztette a céget az Avasról a belvárosba. Ma 
dokumentumfilmeket forgat, amiket a CineFest 
Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál is program-
jára tűz már öt éve. Szerdán délután fél 5-től a 
Földes Ferenc Gimnáziumról készített alkotását 
láthatja a közönség az Uránia teremben.

Cikk a 4. oldalon

Klasszikus és filmzenei re-
mekek is felcsendültek a Mis-
kolci Szimfonikusok évad-
nyitó Aperitif koncertjén 
csütörtökön. A Szinva tera-
szon évados kínálatából nyúj-
tott ízelítőt a zenekar. A be-
harangozó, flash-mob jellegű 
hangverseny programjában 
népszerű zenekari művek, 
nagy klasszikusok részletei 
szerepeltek, amelyek a zene-
kar bérletes és egyedi kon-

certkínálatába engedtek bete-
kintést. Idén – kapcsolódva a 
CineFesthez – egy kis filmze-
nét is csempésztek a program-
ba. A koncerten évről évre 
egyre többen gyűlnek össze. 
A hangverseny célja, hogy be-
mutassa a zenekar sokszínű-
ségét, s felhívja a figyelmet a 
klasszikus zene létjogosult-
ságára a város központjában. 
A koncert dirigense Thomas 
Kornél volt.

Muzsikával telt meg  Muzsikával telt meg  
a belvárosa belváros



A közműkiváltások és a Vö-
rösmarty utca új sávjainak 
építése miatt már szeptember 
második felétől forgalomkor-
látozások mellett dolgozhat a 
kivitelező.

Heteken belül megkezdő-
dik a kivitelezése a már egy év-
vel ezelőtt beharangozott, az 
Y-híd-beruházáshoz kapcso-
lódó háromsávos, jelzőlámpá-
val szabályozott turbó rendsze-
rű körforgalomnak a Király és 
a Vörösmarty utca keresztezé-
sében. Arra, hogy a beruházás 
rövidesen elkezdődik, az MVK 
menetrendváltással kapcsolatos 
közleménye hívta fel a szerkesz-
tőségünk figyelmét.

Ebben az állt: a körforgalom 
építése és a Vörösmarty utca egy 
szakaszának négysávosítása mi-
att már szeptember 1-jétől mó-
dosították a 3A-s és a 24-es útvo-
nalát, illetve a menetrendjét.

A beruházást koordináló 
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. (NIF) kérdéseinkre 
elmondta: a tényleges útépíté-
si munkák csak novemberben 
kezdődnek, a közműkiváltáso-
kat viszont már szeptember má-
sodik felében megkezdik. Emi-
att a Vörösmarty utca Király 
utca – Soltész Nagy Kálmán utca 

közötti szakaszon már a jövő 
héttől lehet számítani forgalom-
korlátozásra”.

Ezzel egy időben kezdődik a 
Vörösmarty utca ezen szaka-
szának északi oldalán az új for-
galmi sávok kialakítása is. A 
forgalom minél kisebb mértékű 
zavarása érdekében a munkákat 
ütemezetten fogják végezni, „az 
érintett szakaszok útcsatlako-
zásainak szükséges mértékű és 
időtartamú lezárásával”.

Első ütemben a körforgalom 
keleti oldala épül meg a jelenle-
gi burkolaton kívüli részeken (a 
zöld területen, vélhetően azon a 
nyomvonalon, melyen úgy egy 

éve narancssárgára festett cö-
löpöket vertek le a földbe – a 
szerző), ezt követi a keleti oldal 
jelenlegi burkolaton belüli sza-
kaszának a megépítése. Ezután 
a Király utca forgalmát szűkí-
tett sávokon átterelik a megépült 
fél körforgalomra, és harmadik 
ütemben épül a körforgalom 
nyugati oldala.

A NIF azt írja, az új körfor-
galom a gyalogosok számára is 
biztonságos átkelést jelent majd 
az úttesteken, hiszen jelzőlám-
pával biztosított kijelölt gyalo-
gos-átkelőhelyet alakítanak ki.

Leszögezik, a beruházást kö-
vetően a zöldfelületet is helyre-

állítják: a körforgalom-építés 
miatt kivágandó, többségében 
tűlevelű növények pótlására a 
miskolci városvezetés által meg-
határozott számú és típusú nö-
vényeket telepítenek majd a ki-
jelölt helyeken, a körforgalom 
belső részén pedig öntözőrend-
szerrel ellátott zöldfelületet ala-
kítanak ki.

A Vörösmarty utcán is lesz-
nek munkák, itt az úttestet egy 
570 méteres szakaszon bővítik 
kétszer kétsávosra: ez a munka 
is megkezdődik szeptember má-
sodik felében, de a jelenlegi bur-
kolaton kívüli részen.

Tajthy Ákos
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A belvárosi és avasi térfi-
gyelőkamera-rendszer 
megerősítéséről beszélt 
szerdai sajtótájékoztatóján 
a Velünk a Város frakciójá-
nak jobbikos önkormány-
zati képviselője, Szilágyi 
Szabolcs – aki egyben az 
önkormányzat Rendészeti 
Bizottságának elnöke is –, 
valamint Vincze Csaba, a 
Miskolci Önkormányzati 
Rendészet igazgatója.

A város élhetősége nagyban 
függ attól, hogy mennyire ér-
zik biztonságban magukat a 
miskolciak, ezért a város to-
vábbra is kiemelt kérdésként 
tekint a közbiztonság fejlesz-
tésére – szögezte le Szilágyi 
Szabolcs. – Éppen ezért ha-
tározott úgy a városvezetés, 
hogy új térfigyelő kamerák te-
lepítésére szánja el magát, eze-
ket a Centrum Áruházra sze-
relik majd fel, hogy az épület 
melletti sétálóutcára is jól rá-
lássanak a rendészet emberei.

A rendészeti bizottság el-
nöke fontos tényezőként je-
lölte meg az önkormányzatot 
sújtó folyamatos központi el-
vonásokat, illetve azt, hogy a 
kormányzat érdemben nem 
foglalkozik a miskolci köz-
biztonság kérdésével. El-
mondása szerint a városnak 
mindezen fejlesztéseket egy-

re inkább saját erejéből kell 
megvalósítania. Emlékez-
tetett: a városvezetés az ön-
kormányzati rendészet és a 
rendőrség hatékony együtt-
működését szem előtt tart-
va változatlanul igyekszik a 
szükséges eszközállományt 
biztosítani, sőt – lehetősé-
geihez mérten – még akár a 
rend őrség számára is.

Vincze Csaba kiemelte: az 
elmúlt időszakban négy olyan 
kifosztás is történt a városban, 
amit a MiÖR munkatársai 
észleltek. Ezért is kulcsfontos-
ságú, hogy a kamerák száma 
fokozatosan nőjön, illetve az 
azokat működtető szoftver, 
nem utolsósorban pedig a hu-

mánállomány is biztosítva le-
gyen a rendszer számára – tet-
te hozzá az igazgató.

A belvárosi és külterületi 
mellett napirenden van az ava-
si térfigyelő rendszer bővíté-
se is, azonban a kameránként 
többszázezresre szökő tétele-
ken túl a telepítéseket gyakran 
megnehezítik egyéb jogszabá-
lyi előírások és hatósági enge-
délykérések – mutatott rá a fel-
merülő akadályokra.

A szándék mindenképp 
megvan, így reméli, a szüksé-
ges közgyűlési határozatokra 
sem kell sokat várni a jövőben 
– összegezte a helyzetet a ren-
dészeti igazgató.

Bódogh Dávid

FÓKUSZBAN A CENTRUMFÓKUSZBAN A CENTRUM

Az augusztusi rendkívüli közgyűlésen elfogadták a szep-
tember 15-én hatályba lépő új lakásrendeletet. Ennek 
egyik fontos pontja azt mondja ki, hogy először csak egy 
évre lesz megköthető a bérleti szerződés. Cserélni viszont 
könnyebb lesz, mint korábban volt.

Kaposváriné Bornemisza 
Emese, a Miskolc Holding 
Zrt. lakáshasznosítási veze-
tője beszélt az új lakásren-
delet változásairól. – Meg-
újult a pályázati rendszer: 
szeptember 20-ától például 
nyugdíjasok és fiatalok kü-
lön pályázhatnak, valamint 
lesz költségelvű lakáspályá-
zat is. A benyújtást továbbra 
is elektronikus úton kérjük – 
mondta.

Újdonság még, hogy ér-
tékelési pontrendszert hatá-
roztak meg, illetve először 
egyéves bérleti szerződést 
kötnek. – Ezalatt megismer-
jük a bérlőket, fizetik-e a bér-
leti díjat, a bevállalt felújítá-
si munkákat elvégezték-e, és 
betartják-e az együttélés sza-
bályait. Csak azzal kötünk 
további szerződést, akivel 
minden rendben van – hang-
súlyozta, majd hozzátette, a 
felújítás költségeit lelakhatják 
a bérlők.

A fiatalok maximum hat 
évre nyerhetik meg a pályá-
zatot, a költségelvű lakás-

pályázatok kapcsán a bérle-
ti jogviszony összesen tíz év 
lehet. – Ezzel azt szeretnénk 
biztosítani, hogy alacso-
nyabb lakbérű lakások job-
ban tudjanak forogni. Ez ter-
mészetesen nem vonatkozik 
a nyugdíjasokra, hiszen nem 
célunk, hogy a lakhatásuk-
ban háborgassuk őket.

Az óvadékbefizetési és fel-
töltési kötelezettség terén na-
gyon fontos változás, hogy 
csak az új bérleti szerződések 
megkötése esetén vagy hosz-
szabbításkor kell feltölteni a 
féléves bérleti díjnak megfe-
lelő óvadékot.

További változás, hogy 
könnyebb lett a bérlő cserele-
hetősége, ha például túl nagy 
lakásban lakik és magasnak 
találja a bérleti díjat. – Ké-
szülünk egy partneres cserét 
elősegítő változtatással is: a 
honlapon az ingatlangazdál-
kodáshoz kapcsolódó part-
neres lakáscsere fülön a bér-
lők feltehetik, hogy melyik 
lakást szeretnék elcserélni – 
mondta a vezető.

Változott  Változott  
a lakásrendeleta lakásrendelet

NOVEMBERTŐL ÉPÜLHET  NOVEMBERTŐL ÉPÜLHET  
A TURBÓKÖRFORGALOMA TURBÓKÖRFORGALOM

Háromsávos, jelzőlámpával szabályozott turbó rendszerű körforgalom épül a kereszteződésben. Fotó: 
Beregi László

Mintegy 300 méternyi jár-
daszakasz épült egészen 
Miskolc-Szirma határáig, a 
Somlay Artúr utcában.

A Martinkertvárosnál zaj-
ló hídépítési munkák mi-
att megnövekedett forgalom 
tette halaszthatatlanná a be-
ruházást – tudtuk meg a saj-
tótájékoztatót tartó Cseléné 
Figula Edinától. A Velünk a 
Város önkormányzati képvi-

selője szerint a beruházásra 
már korábban is volt igény az 
itt lakóktól, azonban a kiala-
kult helyzet kényszerítette ki 
mindezt igazán.

Kijelölt gyalogút híján 
ugyanis a Somlay utcában 
nem volt garantálható az alap-
vető közlekedésbiztonság, 
ezért döntött úgy a városve-
zetés, hogy a településrészben 
tapasztalt reggeli és délutáni 
autótömegre tekintettel lépést 

tesz a lakosok épsége érdeké-
ben – tette hozzá.

A megközelítőleg 10 millió 
forintból épült friss szakaszt a 
városüzemeltetés a héten már 
át is vette, így a helyiek zavar-
talanul sétálhatnak rajta.

Cseléné Figula Edina kiemel-
te: további, a szirmaik bizton-
ságát szem előtt tartó döntések 
vannak születőben, többek kö-
zött az Alföldi utcában.

B. D.

Nem lehetett már halogatni Nem lehetett már halogatni 

Pereces bányászhagyományai 
előtt tisztelegtek az elmúlt 
hétvégén.

A 71. Bányásznap a kopjafá-
nál kezdődött, majd a Kis bá-
nyász-szobornál helyeztek el 
koszorúkat a város vezetői, va-
lamint pártok és civilszerveze-
tek képviselői.

A rendbe tett szabadté-
ri színpadnál Szopkó Tibor a 
hagyományok megőrzésének 
fontosságáról beszélt, az alpol-
gármester úgy fogalmazott, a 
bányásznapon nemcsak arra 
emlékezünk, hogy ez a tevé-
kenység milyen nehéz és veszé-
lyes, hanem kifejezzük tisztele-
tünket és megbecsülésünket is 
azok iránt, akik ezt a hivatást 
választották.

Varga László országgyűlé-
si képviselő arról beszélt, hogy 

mint oly' sok borsodinak, neki 
is van a felmenői között bá-
nyász. – Egy picit őrá is emlé-
kezek ezen a napon. A bányá-
szat értékei, a tudás ma is itt van 
velünk, és fontos megőrizni azt 
a kulturális értéket, amit a bá-
nyásztársadalom hagyott örö-
kül ránk. Végül a terület ön-

kormányzati képviselője, Bazin 
Levente azt emelte ki, hogy a pe-
recesi bányásznap sosem csak 
az emlékezésről szólt, hanem 
arról is, hogy jól érezzük ma-
gunkat együtt.

A jubileumi korsók átadását 
követően kulturális program 
következett.

A BÁNYÁSZOKRA EMLÉKEZTEKA BÁNYÁSZOKRA EMLÉKEZTEK
Kiemelt feladat a közbiztosnág fejlesztése. Fotó: B. L.



A Horváth-tető rekonstruk-
ciója mellett lépcsősorok, 
kilátópontok is megújulnak, 
és rövidesen elkezdődhet a 
kilátó korszerűsítése is.

Folytatás az 1. oldalról
Kétségtelen, hogy a miskol-

ciak több évtizedes vágya telje-
sül azzal, hogy több ütemben a 
teljes történelmi Avas megújul 
– erről Simon Gábor, a Velünk 
a Város frakcióvezetője beszélt 
csütörtökön, aki hozzátette, a 
jelenleg zajló munkálatok csak-
nem hétszáz millió forintból 
valósulnak meg.

– Az idősebb miskolciak még 
bizonyára emlékeznek, milyen 
élet volt korábban az Avason. 
A terület sajnos az elmúlt év-
tizedekben elhanyagolttá vált, 
de a városvezetés célja az, hogy 
visszanyerje régi fényét. En-
nek már kézzelfogható jelei is 
vannak: a korábban elkészült 
csapadékvíz-elvezetés és az út-
építések is ezt a célt szolgálták. 
Nagy öröm, hogy most a kivi-
telező nekikezdett egy újabb 
nagyszabású fejlesztéscsomag-
nak, a Horváth-tetőnek, ahol 
nagyon jelentős lesz a változás 
a munkálatok végére – mondta.

Szunyogh László, Miskolc fő-
építésze úgy látja, Miskolcnak 
történelmi adóssága az, hogy 
ezt a nagyszerű adottságú terü-
letet ismét bekapcsolja a város 
végkeringésébe. „Olyan ugyan 
máshol is előfordul, hogy egy 

hegy vagy egy domb van egy 
város közepén, de az Avasban 
az a különleges, hogy egy kife-
jezetten »multifunkciós« hely-
színről beszélünk, ami éppúgy 
szakrális, mint turisztikai köz-
pont vagy éppen vigalmi ne-
gyed”.

A főépítész szerint a mosta-
ni felújításban az az igazán kü-
lönleges, hogy a több évtizedes 
elhagyatottság után végül is a 
városlakók, civilek és vendég-
látósok fedezték fel a történel-
mi sétányokban, pincékben 
rejlő értékeket, lehetőséget, így 
szerveződtek meg azok a gaszt-
ronómiai programok, melyek-
ből kinőtt a mai Borangolás 
vagy Kvaterka.

– A politika és a mindenko-
ri városvezetés gyakorlatilag 
az alulról jövő kezdeménye-

zés mellé állt, mert felismerte 
a terület valós értékét. Így tud 
megvalósulni a jelenleg is zaj-
ló komplex fejlesztéscsomag – 
jelentette ki.

Az eddig megvalósult és a 
most kivitelezés alatt lévő pro-
jektelemek mellett minden-
képpen szólni kell még az Ava-
si kilátó közelgő felújításáról. 
Szunyogh László elmondta, a 
város szimbólumának számí-
tó épületnek mostanra az en-
gedélyezési és kiviteli tervei is 
elkészültek, jelenleg a kivitele-
zőt keresik.

Az épület a munkálatok után 
is „ugyanazt fogja tudni”, amit 
korábban, de sokkal korsze-
rűbb lesz, hőszigetelést kap, 
a presszó szinten pedig kör-
ben padlótól mennyezetig tar-
tó üvegfalat alakítanak ki, így 

sokkal látványosabb lesz belőle 
a kilátás, az épület pedig még 
elegánsabb lesz – mondta a fő-
építész, hozzátéve: az akadály-
mentesítés is elkezdődik, de ez 
csak később, a következő uniós 
ciklus alatt válik majd teljessé.

Szunyogh László elmondá-
sa szerint a történelmi Avas re-
konstrukcióját a harmadik fej-
lesztés, az Avastető felújítása 
teszi majd teljessé: a komfort-
pontok, az új köztér, a vendéglá-
tóhely kialakítása biztosítja azt, 
hogy az elkészülő fejlesztéseket 
a város „ne hagyja magára” és 
a hozzá kapcsolódó sétányok, 
kerékpárutak kialakítása, vala-
mint a Mendikás dűlő felújítása 
pedig azt, hogy jobb minőség-
ben, és ne csak a buszvégállo-
mástól legyen megközelíthető a 
terület.                      Tajthy Ákos
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Akciójukkal hangsúlyozot-
tan törekednek arra, hogy az 
értelmi fogyatékkal élőket 
sújtó diszkriminációra re-
flektáljanak.

Folytatás az 1. oldalról
– A társadalmi elfogadás 

fontos kezdőlökése volna, ha 
például egyre több paralim-
piai számban indulhatnának 
hasonló sorsú embertársa-
ink – ecsetelte motivációjukat 
Davy Sanchis, remélve, hogy a 
2024-es párizsi rendezésű já-
tékokon már érzékelhető lesz 
előrelépés ezen a téren.

A francia „turistákat” Ve-
res Pál polgármester is kö-
szöntötte, aki kiemelte: a le-
nyűgöző sportteljesítményen 
túl legalább annyira elisme-
résre méltó maga a küldetés, 
amelynek véghezvitele során 
a bringások még ráadásul 
környezetkímélő életmód-
jukkal is példát mutatnak.

A Kerékpáros Miskolc 
Egyesület tagjain és szimpa-
tizánsain kívül a Szimbiózis 
Alapítvány munkatársai is 

egybegyűltek a messziről jött 
vendégek fogadására, hogy – 
ha csak egy rövidebb távon 
is, de – parabike-kal és tan-
dembiciklivel ők is csatlakoz-
zanak a kezdeményezőkhöz. 
Az alapítvány elnökétől, Ja-
kubinyi Lászlótól megtudtuk: 
meglepetésként érte, amikor  
Sanchisék felkeresték őket.

– Eredetileg megszállni 
szerettek volna a majorsá-
gunkban, illetve találkozni 
értelmileg sérült miskolciak-
kal, de ma este már francia 
kulturális programmal ké-
szülnek nekünk – árulta el.

A tárgyalt belvárosi sza-
kasz a Kossuth utcai Alliance 
Française irodájánál zárult. 
Emilie és Davy még egy ideig 
hazánkban teker, ám rövide-
sen a soron következő célor-
szág, Románia felé veszik az 
irányt. Terveik szerint másfél 
éves útjuk 2023 januárjában, 
a Csendes-óceán délnyuga-
ti részén fekvő tengerentúli 
francia terület, Új-Kaledónia 
elérésével zárul.

Bódogh Dávid
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A meghibásodások helyreállí-
tásán folyamatosan dolgozik 
a MIVÍZ, a munka azonban 
egyelőre sziszifuszinak tűnik.

Drasztikusan emelkedett 
a csőtörések száma az utóbbi 
években, melyekkel egyre ne-
hezebben tud lépést tartani a 
Miskolci Vízmű Kft. (MIVÍZ). 
A cég műszaki igazgatója sze-
rint gyakran már fontossági 
sorrendet kell felállítani a hiba-
javítások között.

– Közel háromszorosára nőtt 
a csőtörések száma. Ez már 
olyan mérték, aminek napi 
szintű megoldása meghalad-
ja a rendelkezésre álló kapaci-
tásainkat, ezért ma már fon-
tossági sorrendet állítanak fel 
a kollégáim a hibák száma és 
a fogyasztói kör érintettsége 
alapján. Ezért tapasztalhatják 
azt a városlakók, hogy bár be-
jelentették a hibát, mégis na-
pokig, sőt esetenként hetekig 
szivárog tovább a víz – mondta 
Viszokai János.

A MIVÍZ minden erejével 
azon dolgozik, hogy minden 
csőtörést megjavítson, elemi 
érdeke is ez, hiszen az elfolyó 
víz a cég vesztesége. „Ennél is 
fontosabb szempont azonban, 
hogy minden fogyasztónál biz-
tosítsuk a szolgáltatást. Tehát 
ha egy töltővezetéken szivár-
gást jelentenek be, miközben 
egy nagyobb csőtörés is van, 
ami mondjuk társasházak so-
kaságát vagy családi házas öve-
zetet érint, akkor először eze-
ket a vezetékeket javítjuk meg 
– részletezte.

Viszokai János szerint orszá-
gos jelenség a csőtörések szá-
mának növekedése, ennek oka 
az öregedő közműhálózat, a re-
zsicsökkentés okozta bevételki-
esés és a klímaváltozás. A mű-
szaki igazgató szerint az utóbbi 
erősíti fel a másik kettő okozta 
folyamatokat.

Hektikus időjárás
– Az elmúlt években sok-

kal forróbbak és szárazabbak 
a nyarak és hosszú időszakok 
telnek el csapadék nélkül, eze-
ket viszont hatalmas esőzések 
szakítják meg. Ez a hektikus-
ság megváltoztatta a talaj szer-
kezetét, a föld sokszor kiszárad, 
felhőszakadáskor pedig a víz 
emiatt gyorsan lejut a mélyebb 
rétegekbe, ezzel szépen lassan 
kimosva a vezetékeket fedő 
ágyazati töltőanyagot.

Ezzel az a baj, hogyha mind-
ez forgalmas utak alatt törté-
nik, már semmi nem védi a 

csövet a külső hatásoktól, így 
azok azonnal a vízvezetéket 
érik. Mindezt fokozza, ha nagy 
a vízfogyasztás, ezért is jellem-
ző, hogy éppen nyáron nő meg 
a csőtörések száma – magya-
rázta.

Valahol itt jön képbe a má-
sik két tényező: egy új vezeték 
ugyanis sokkal jobban bírja 
a „gyűrődést”, mint egy régi. 
Márpedig a vízvezeték-háló-
zat országszerte, így Miskol-
con sem túl fiatal, a fejlesztésre 
szánt források pedig évek óta 
csökkennek.

Stagnáló bevétel
„A rezsicsökkentés kétségte-

lenül jó hatással volt a fogyasz-
tók pénztárcájára. Ugyanez a 
vízszolgáltatókéra már nem 
mondható el, hiszen mivel dí-
jat nem emelhetünk, a hiányt 
pedig nem kompenzálja a kor-
mány, a bevételünk stagnál, az 
építőipari áremelkedések miatt 
pedig folyamatosan csökken a 
felújításra fordítható keret” – 
mondja Viszokai János.

Így a hálózat öregszik, a szol-
gáltatóknak pedig nem ma-
rad más választása: toldozgat-
ják-foltozgatják azt. A műszaki 
igazgató szerint most Miskolc 
nagyot léphet előre: ha sikere-
sen szerepelnek egy pályáza-
ton, több százmillió forintból 
korszerűsíthetik 2023-ig a helyi 
vízvezeték-hálózatot.          T. Á.

EGYRE TÖBB HIBÁT OKOZ AZ ÖREGEDŐ HÁLÓZAT EGYRE TÖBB HIBÁT OKOZ AZ ÖREGEDŐ HÁLÓZAT 

Szerdától már használható 
a város első K+R parko-
lója.

Kiss & Ride („Gyors puszi, 
és indulás”) – ez a neve annak 
a tengerentúlon jól bevált par-
kolási módszernek, amellyel a 
szülők rövid autós megállását 
segítik az oktatási intézmé-
nyek előtt. Nem csak gyor-
sabb, de biztonságosabb is ez a 
megoldás a megállásnál és bú-
csúzkodásnál.

Az első ilyen miskolci 
K+R parkoló a Dayka Gá-
bor utcán készült el – azért 
itt, mert ez a belváros egyik 
legforgalmasabb közlekedési 
gócpontja a reggeli órákban, 
pár méteren belül két iskola 
is található. Szerda reggel-
től működik az új rendszer 
a Kossuth Lajos Gimnázium 
előtti parkolószakaszon, így 
reggel 7 és 8 óra között 4+1 
parkolóhelyet zárnak le az 
intézmény előtt erre a célra, 

bójával elkülönítve, KRESZ 
táblával jelölve.

A szülő ide megállva – le-
hetőség szerint az autóból 
nem kiszállva, azt nem leállít-
va – kiteszi gyermekét, majd 
továbbhalad. Korábban ez 
szabályozatlan volt és baleset-
veszélyes, mivel gyakorta a sáv 
közepén álltak meg a jármű-
vekkel mindkét irányban, a 
gyerekek pedig átszaladtak az 
úttesten.

A kijelölt területet a gim-
názium letérkövezte, így a ta-
nulók időjárástól függetlenül, 
száraz, tiszta talajra lépnek ki 
az autóból közvetlenül az in-
tézmény elé.

A miskolci önkormány-
zat – a megyei rendőr-fő-
kapitánysággal szorosan 
együttműködve – városszer-
te továbbterjesztené a jógya-
korlatot, így remélhetőleg ha-
marosan újabb K+R parkolók 
segítik majd a gyors és bizton-
ságos iskolába járást.

Hatástalanítanák a vízbombát
A témával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Hegedűs 

Andrea és Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő. A helyi 
politikusok kijelentették, a központi költségvetésnek le kellene 
mondania a 2012-ben bevezetett vízi közműadóról annak ér-
dekében, hogy a MIVÍZ-éhez hasonló sorsra jutott szolgáltatók 
zavartalan működését garantálni tudják a lakosság számára. 
Ezért együttesen terjesztenek elő javaslatot a miskolci közgyű-
lésnek, hogy az onnan aztán az Országgyűlés elé kerülhessen.

Csak egy gyors puszi, Csak egy gyors puszi, 
és indulásés indulás



Kerényi László nem foglal-
kozik műtermi képekkel, 
mint mondta, az egy teljesen 
másik műfaj, nem neki való. 
Dokumentumfilmesként a 
valóság egy-egy szeletét sze-
reti megmutatni, mert úgy 
gondolja, annak van monda-
nivalója mások számára. Ő 
maga is azt akarná látni.

Tősgyökeres miskolci Keré-
nyi László, aki 1949-ben szü-
letett, a Szeles utcára járt álta-
lános iskolába, majd a Bláthy 
Ottó Villamosenergia-ipari 
Technikumban lett erősáramú 
technikus. Katonasága egy éve 
alatt Debrecenben lokátormű-
szerésznek képezték ki. A Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Vil-
lamosmérnöki Karán végzett 
1973-ban. Ezután a Déli Hír-
laphoz került. – Semmit nem 
vesztettem azzal, hogy nem a 
szakmámban helyezkedtem 
el. Annak idején ez a miskolci 
újság egy bulvárlap volt, ahol 
olyan emberek dolgoztak, akik 
nagyon jó újságírók voltak. 
A MÚOSZ-nál tanultam ki a 
szakma csinját-bínját, ahol fo-
tós osztályba jártam. Keleti 
Éva és Féner Tamás oktatott – 
mondta büszkén.

1986-ban a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen elvégezte a 
„Dokumentum típusú filmek 
és videoprogramok rendezé-
se” szaktanfolyamot, tíz év 
múlva pedig a Magyar Műve-
lődési Intézet mozgóképtanári 
képzését. – Mindig is nagyon 
szerettem egyedül dolgozni. 
Ez lett az oka annak, hogy vé-
gül a filmezést is egyedül ol-

dottam meg – mondta, majd 
hozzátette, ha a külön posz-
tokra külön emberek vannak, 
a filmbe mindenki bele akarja 
vinni a saját művészetét, ami-
re nem mindig van szükség. 
– Az archív felvételek is csak 
eredetiben jók szerintem, töb-
bet veszítenek értékükből és 
élvezhetőségükből, ha effekte-
ket és egyéb technikai eleme-
ket tesznek hozzájuk.

Kerényi László 1976-ban 
nősült meg, házasságából szü-
letett egy fia, Dávid. – Nagyon 
szeretem őt, még a filmjeimet 
is az ő nevén lehet megtalálni 
az interneten: davidfilm1. Na-
gyon sokat köszönhetek neki a 
szakmában is. A Földes Ferenc 
Gimnáziumot bemutató filme-
met az is indította el, hogy a 
fiam ebbe a középiskolába járt. 
Egyszer, amikor Franciaország 
felé tartottunk az intézmény 
igazgatójával, Kormos Vilmos-
sal, ő mondta nekem, hogy én 
már tiszteletbeli földesista va-
gyok, annyit foglalkozom ezzel 
az iskolával.

Dávid a Corvinusra járt, és 
több nyelven is beszél: néme-
tül, franciául, angolul. Ma már 
Budapesten él párjával és egy-
éves unokámmal, Abigéllel. 
A fiammal készítettem el első 
olyan filmemet is, ami beindí-
totta karrieremet – mondta.

1991-től a Miskolc TV-nél 
műszaki igazgató volt, főmun-
katárs, reklám- és dokumen-
tumstúdió-vezető, szerkesztő, 
operatőr, de produceri mun-
kát is végzett. Ő költöztette le 
a televíziót az Avasról a belvá-
rosba, ahol már nem heti egy 

óra műsoridővel számoltak, 
hanem napi adással. A Miskol-
ci Vállalkozó Háziovosi Rend-
szert Működtető Egyesülés 
lapjának főszerkesztője is volt, 
valamint nyolc éven át az MTI 
fotó miskolci tudósítója.

Csak egy kislány... címmel 
született meg fiával közös al-
kotása Eggerth Márta opera-
énekesről, akivel 92 éves ko-
rában beszélgettek Bécsben. 
– A rádiós anyagot Dávid ké-
szítette, amit a Bartókban le-
hetett hallani, én pedig unszo-
lásra 2005-ben végre beadtam 
a dokumentumportrét a 36. 
Filmszemlére. Ez indított el a 
pályán – mondta, majd hozzá-
tette, az alkotás járt a Krakkói 
Filmfesztiválon, később pedig 
az észak-olasz Pordenonéba 

hívták meg őket, ahol Kerényi 
László kihangosított telefon-
beszélgetést is intézett film-
jének főszereplője és a nézők 
között. A Duna Tv három-
szor tűzte műsorára, a ber-
lini Collegium Hungaricum 
egy rendezvényén pedig ezzel 
köszöntötték a 93 éves, New 
Yorkban élő Eggerth Mártát.

A miskolci dokumen-
tumfilmes a világ több pont-
jára is eljutott forgatásaival. 
Járt Amerikában többször is, 
ahol a miskolci egészségügy 
privatizálódását mutatta be 
vagy éppen New Yorkról for-
gatott, és eljutott Japánba a 
Fazekas gyermekkarral. Az 
erről készült Virágos kerte-
ken át című filmje a 39. Ma-
gyar Filmszemlén szerepelt, 

és a Helyi Televíziósok Helyi 
Érték Díj pályázatán máso-
dik helyezést kapott. A port.
hu csaknem harminc filmjét 
tartja számon, amiket orszá-
gos tévécsatornákon is vetítet-
tek már.

Erdélyben, Párizsban, Ber-
linben, Lengyelországban is 
készített felvételeket. Munkái 
témájául választott gyermek-
tábort, nyaralást, városok, in-
tézmények, közösségek bemu-
tatását. Úgy tartja, vidéken 
sokkal nehezebb feltöltődni 
szakmailag. – Mikor Buda-
pestre jártam az újságíróisko-
lába, ott mindig kaptam erőt a 
fővárosi pezsgő élettől, a hihe-
tetlen kreativitással rendelke-
ző emberektől, akik egymást 
inspirálják. Ugyanezt vidé-

ken nem tapasztalom. Olyan, 
mintha itt árva gyerek lenne a 
filmezés – összegzett.

Répássy Olívia

A VALÓSÁGOT ADJA VISSZA FILMJEINA VALÓSÁGOT ADJA VISSZA FILMJEIN
Portré Miskolci Napló4

Miskolc tekintélyes kö-
zépiskolája, a Földes Ferenc 
Gimnázium 1953-ban ala-
kult meg két nagy múltú isko-
la, a Lévay József Református 
Gimnázium és a Katolikus 
Fráter György Gimnázium 
összevonásával. A filmben 
vallanak az iskola öregdiák-
jai, egykori és mai tanárai, 
igazgatói. Megismerhetünk 
néhány Földes indította élet-
utat. Nem ritka, hogy egy 
családból idejárt a nagyapa, 
a fia és az unoka is. A Földes 
a generációk iskolája.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Szeptember 13., hétfő: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:50 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Mis-
kolci Napló (közéleti magazin), 
19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-
járás-jelentés, 19:25 Kvantum 
(tudományos magazin), 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-je-
lentés, 20:25 Pilvax underg-
round, 21:30 Képújság

Szeptember 14., kedd: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Sport-
percek, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Egy nap a 
világ – Lisszabon, 20:00 Híradó 
ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 
A Brigád, a vajdasági Petőfi-brigád 
története, 21:30 Képújság

Szeptember 15., szerda: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Egész-
ségpercek, 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:25 
Basszuskulcs ism., 20:00 Híradó 
ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 
A tojásíró, 21:00 Képújság

Szeptember 16., csütörtök: 
06:00 Az előző esti adás ismét-
lése, 10:00 Képújság, 18:00 Hír-
adó, 18:15 Időjárás-jelentés, 
18:25 Promenád (kulturális ma-
gazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 

Időjárás-jelentés, 
19:25 Gazdasági 
Navigátor ism., 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:25 A modern cir-
kusz atyja, 21:40 Képújság

Szeptember 17., péntek: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 
10:00 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 
Suhanj Velem!, 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 A völgy hang-
ja, 21:00 Képújság

Szeptember 18., szombat: 
07:00 Az előző esti adás ismét-
lése, 11:00 Képújság, 18:00 
Krónika (heti hírösszefogla-
ló), 18:25 Miskolci Napló ism., 
19:00 Krónika ism., 19:25 Su-
hanj Velem! ism., 20:00 Kró-
nika ism., 20:25 Neve is van, Bu-
dapest – 1. rész (Flora Film, 50 
perc), 22:00 Képújság

Szeptember 19., vasárnap: 
07:00 Az előző esti adás ismét-
lése, 11:20 Képújság, 16:00 Hí-
vőszó, 18:00 Krónika, 18:25 
Promenád (kulturális magazin) 
ism., 19:00 Krónika ism., 19:25 
Egészségpercek ism., 20:00 
Krónika ism., 20:25 Ahonnan 
elindultam, Boráros Imre, 21:30 
Képújság.

A Nagy az én családom – Földes című film megalkotója is családtagnak érzi magát. Fotó Mocsári László

Alkalmanként derékig járunk 
a becsületsértések, az egymást 
mocskoló bejegyzések mocsa-
rában. A közösségi oldalakon 
szinte büntetlenül, következmé-
nyek nélkül kezdjük ki egymás 
jó hírét. Majd, ha csordultig telt 
a pohár, mi mást tehetnénk, bí-
rósági úton próbálunk elégtételt 
venni az ismert vagy éppen ál-
néven rejtőzködő kötekedőkkel 
szemben. Egyébként mindez 
része a hazai folklórnak, nincs 
semmi új a nap alatt, csak ép-
pen a múlt században nem ter-
heltük az ilyen ügyekkel a hazai 
igazságszolgáltatást. Gerevich 
Éva nyugdíjas miskolci tanár-
nő meséli, hogy annak idején az 
úriemberek a páston vettek elég-
tételt, ha ilyen vitás ügybe keve-
redtek. Mivel maga is több mint 
egy évtizeden át eredményesen 
forgatta a kardot, nem gondolja, 
hogy ördögtől való lenne ennek 
a hagyománynak a felelevení-
tése.

Mielőtt bárki is komolyan 
venné az ötletet elárulom, 
Éva, aki szoros családi köte-
lékben áll Gerevich Aladárral, 
a világhírű többszörös olimpi-
ai kardvívóval, nagyon büsz-
ke nagyapjára, aki nem csak 
a sportban szerzett hírnevet 
magának.

Abban az antivilágban, a 
harmincas években Miskolc 
legismertebb vívóterme a Kun 
József utcai polgári fiúiskola 
tornatermében, a rendőrpalo-
ta szomszédságában működik. 
Aladár úr kalapos, nyakken-
dős képe, amelyet 1937 októ-
berében fotografáltak Frisch 
Oszkár Hunyadi utcai mű-
helyében, mindent elárul az 
öregről. Jobb kezében egy pár 
fehér kesztyű. Mi, akik csak a 
történelmi filmekből ismerjük 
a párbajozás lovagiassági sza-
bályait, tudjuk, minden úgy 
kezdődik, hogy azzal a bizo-
nyos kézre valóval meglegyint-
jük az ellenfelünk arcát. Ez a 
kihívás első, látványos mozza-
nata. Aztán hogy hogyan to-
vább, az koronként másként 
alakul, alakult.

A lényeg, hogy Miskolcon 
a harmincas évek végéig több 
száz párbaj zajlott le, de vala-
mennyit Aladár úr vezényelte 
le. Mivel még nem léteztek a 
maihoz hasonló közösségi ol-
dalak, a viták, a perlekedések 
zöme vagyonjogi, szerelmi há-
romszögek vagy valótlan, sértő 
újságcikkek nyomán keletkez-
tek. Emlékezetes volt az, ami-
kor egy hiú színész az újság 
kritikusát hívta párbajra, mi-

vel neki nem tetsző véleményt 
írt a színpadi alakításáról. Ta-
lán egyszer és utoljára.

Az idős Gerevich Aladár 
Kun József utcai vívótermében 
akár egyszerre készítették, tre-
nírozták az egymással szem-
ben párbajozókat. S egy érde-
kesség: Gerevics Éva, Aladár 
úr unokája is ide, ebbe az isko-
lába járt, ebben a tornaterem-
ben edzett, vívott, és később 
csaknem 30 évig itt tanított. S 
hihetetlen, csak nyugdíjazása 
után tudta meg, hogy ezt a ter-
met nagyapjáról nevezték el.

Nem volt olcsó itt az edzés, 
panaszkodtak is, hogy ná-
lunk háromszor annyiba ke-
rül, mint az országban más-
hol, viszont mentségére szól, 
a messziről jött talján meste-
rek is besegítettek a felkészítés-
be. Éva meséli, az akkori tör-
vények szerint nem mindenki 
számított párbajképesnek. S 
ezeket az egyéni rendezvénye-
ket jelenteni kellett a rendőr-
ségen, csak megfelelő engedély 
birtokában lehetett megren-
dezni. S mielőtt hüledeznénk 
mindezen, elmondom, akko-
riban már nem az úgyneve-
zett első csepp vérig tartottak 
a párbajok. Merő technikai 
asszók, szúrások, cselek dön-

töttek, s vizsgázott bírók szá-
molták ki az ügyesebb kard-
forgatót.

Aladár úr a szegedi hírlap-
ban büszkélkedett még a hú-
szas évek végén, hogy ha ő vál-
lalja a segédi tisztet, akkor csak 
valami fatális véletlen folytán 
történhet baleset. Megjegyzem, 
láttam a fiai csoportképét, kö-
zülük fején keresztben fekete 
kalózkötés, tehát védőfelszere-
lés nélkül még nem lehettek ve-
szélytelenek az összecsapások.

A harmincas évek legneve-
zetesebb párbajait Miskolcon 
vívták. Akadtak közöttük poli-
tikai összecsapások is. Például 
Nagy Ferenc volt közélelmezé-
si miniszter és Édes Antal eb-
ben az iskolai tornateremben 
állt ki egymás ellen. S mint 
ahogyan szokás volt, mindany-
nyian egymás fejére hajtottak, 
végül egyszerű orrsérüléssel 
úszták meg a csetepatét.

Csak magamban kunco-
gok. Évával csak megosztom 
a gondolatot, vajon mi lenne, 
ha visszasírnánk az akkori bé-
kebelinek hitt világunk hagyo-
mányát. Milyen lenne, ha a 
politikai ellenfelek a vívópás-
ton, karddal a kezükben egy-
mást böködnék. Telt ház előtt.

Szántó István

Jegyzet

Aladár úr, a miskolci párbajkirály Aladár úr, a miskolci párbajkirály 



Bemutatók és táncórák is 
várják az érdeklődőket a 
Nagy Táncválasztón.

L. Tóth Evelyn szerve-
zőként fogja össze a prog-
ramot. A nívódíjas mo-
d e r n t á n c - p e d a g ó g u s , 
ko reo grá fus, a Miskolcon 
közel 30 éve működő eLTE 
Best Dance Company-Mis-
kolci Dance Stúdió vezető-
je érdeklődésünkre részle-
tezte, a Nagy Táncválasztó 
kiváló lehetőség arra, hogy 
a különböző, Miskolcon is 
elsajátítható táncstílusok-
kal megismerkedjenek az 
érdeklődők – sőt akár ki 
is próbálhatják azokat. A 
program tehát két nagyobb 
egységből tevődik össze: 
egyrészt bemutatókat tar-
tanak a Művészetek Háza 
színpadán a csatlakozó mű-
vészeti iskolák és táncstúdi-
ók olyan műfajokban, mint 
például a klasszikus balett, 
a modern tánc, a néptánc, a 
break, a mazsorett vagy ép-
pen a cheerleaders. Új elem-
ként csatlakozik idén a tör-
ténelmi társastánc és a Fit 
Kid, valamint a Hatha jóga.

Sőt, szintén újdonság, hogy 
felállítanak a MűHa előtt egy 
színpadot, ahol az egyik leg-
izgalmasabb programelem, a 

rúdtáncbemutató lesz, de lát-
hatunk majd egy szépkorú 
tánccsoportot is.

– Minden korosztály szá-
mára érdekes bemutatókkal 
és táncokkal készülünk, ked-
vükre válogatnak majd az ér-
deklődők, akik egy helyen is-
merkedhetnek meg a miskolci 
táncos kínálat egy szeletével. 
Láthatják majd, mennyi stílus 
és milyen sok szegmens kép-
viseli magát a városban. De a 
rendezvény arra is nagyon jó 
alkalmat kínál, hogy tisztázhas-
suk magunkban például, hogy 
mi a modern tánc és a hiphop 
közötti különbség. A stílusokra 
nagyon jól rá lehet látni, és rög-
tön betekintést tudunk nyerni a 
tánciskolák kínálatába, hol, mi-
lyen oktatások vannak.

A családok be is tudnak te-
hát kapcsolódni a táncórák-
ba, az óraadó oktatók, a tánc-
iskola-vezetők mindenben 
állnak a rendelkezésükre, le-
gyen szó az alaplépések meg-
tanulásáról vagy arról, hol 
érdemes folytatni, ha valaki 
elmélyülne a műfajokban.

Az órákon való részvétel 
azonban előzetes regisztráci-
óhoz kötött, ezt viszont csak 
azoknak kell megtenniük, 
akik biztosan részt akarnak 
venni a táncórákon. Ők az 
esemény honlapján, a www.

nagytancvalaszto.hu oldalon 
tehetik ezt meg, itt órarend-
re lebontva vannak megadva 
a miskolci programok.

Kujan István

Egy év kihagyás után ismét 
Miskolc lesz az ország film
fővárosa.

Szeptember 10. és 18. között 
annyit mehetünk moziba és 
szakmai programokra, hogy 
az átlagember elvész a lehető-
ségek között. Filmesztéta se-
gítségét kértük, hogy ajánljon 
nekünk öt filmet, amelyeket 
szerinte érdemes megnézni a 
bő egy hét alatt. A hétvégén 
indul a 17. CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál.

Mivel sokunknak nincs ide-
je részletesen átböngészni a 
programot, mindannyiunk se-
gítségére hívtuk Kiss Tamást, 
a Filmtekercs.hu portál eszté-
táját, hogy ajánljon nekünk öt 
filmet, amiket érdemes idén 
megnézni a filmfesztiválon.

Enyedi Ildikó – A 
feleségem története

A filmesztéta szerint a ko-
rábban Oscar-díjra jelölt Enye-
di Ildikó új alkotása presztízs 
szempontjából talán az év leg-
fontosabb magyar filmje, ami-
nek ráadásul a hazai premierje 
lesz a miskolci vetítés. A Füst 
Milán regényét feldolgozó, XX. 
századi féltékenységi dráma a 
rendező első nemzetközi pro-
dukciója, a francia világsztár 
Léa Seydoux-val a főszerepben.

A sikert meghozó Testről és 
lélekről után ismét a férfi-nő kö-
zötti kémiát és kommunikációs 
nehézségeket dolgozza fel Enye-
di Ildikó. Kiss Tamás utal rá, hogy 
bár a Cannes-i fesztiválon nem 
díjazták, megtekintése „kötelező”.

Kis Hajni – Külön falka
Szintén magyar film a Kü-

lön falka, amely a rendező Kis 
Hajni első egész estés filmje. 
A fiatal művésznő többszö-
rös díjnyertes rövidfilmek – a 
Szép alakot Diák Oscarra is 
jelölték! – után hagy hosszabb 
időt magának a történet kifej-
tésére. A filmesztéta – szigo-
rúan szubjektíve – szimplán 
az alkotó korábbi munkássága 
miatt ajánlja a Külön falkát.

Kis Hajni előszeretettel fog-
lalkozik perifériára szorult ka-
rakterekkel, akik kevés szerepet 
kapnak a mozgóképes alkotá-
sokban. Ezúttal egy különleges 
apa-lánya kapcsolat megerősö-
dését követhetjük majd.

Julia Ducournau – Titán
A Cannes-ban fődíjat 

nyert alkotást dívik „test-
horrornak” hívni, ami utal 

is arra, hogy megtekintésé-
hez kell egy kis gyomor. A 
filmesztéta szerint itt is az 
apa-gyermeke kapcsolat ke-
rül terítékre, emellett fontos 
téma lesz, hogy a testünket 
érő változások miként hat-
nak a lélekre. Bónusz hívó-
szavak: női identitás és art 
horror.

Anders Thomas Jensen – 
Az igazság bajnokai

A dán rendező újfent Mads 
Mikkelsennel dolgozik együtt 
az Oscar-díjas Még egy kört 
mindenkinek után. Kü-
lönc karakterekre építő ak-
ció-thriller várhatóan sok-sok 
fekete humorral. Anders Tho-
mas Jensenre jellemző módon 
filozofálgatásra is számítha-
tunk: hogyan hatnak életünk-
re a véletlenek? Bónusz: itt is 
lesz apa-lánya kapcsolat.

Sean Baker – Red rocket
Az amerikai rendező 2015-

ben az iPhone-nal forgatott 
Tangerine-nel elnyerte a Ci-
nefest fő- és közönségdíját is. 
Mostani alkotása egy, a kis 
szülővárosába hazaköltöző 
korábbi pornósztár történe-
tét követi. Ha már tematika: a 
filmesztéta felhívja rá a figyel-
met, hogy ismét külön, perifé-
rián lévő karakterért szorítha-
tunk majd a moziszék karfáját 
karmolva.

Mindezek kiragadott alkotá-
sok, amelyek mellett számos iz-
galmas film és szakmai prog-
ram várja a 2021-es CineFest 
vendégeit. A bővebb filmaján-
lót elolvashatják a minap.hu-n, 
a részletes műsort pedig prog-
ramajánlónkban, a 11. oldalon 
és a fesztivál honlapján találják:  
cinefest.hu.               

Király Csaba
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A Kerekdomb Fesztivál eltér a megszokott nyári tömeg
rendezvényektől. Intim hangulata miatt inkább „cuki”, 
mint „yolo”. Ráadásul itt van a szomszédban. Szeptem
ber 17e és 19e között lesz Tállyán.

A 6. Kerekdomb Fesztivált 
a Művészetek a Vidékfejlesz-
tésért Alapítvány szervezi, 
aminek kuratóriumi elnö-
ke, Oszkó-Jakab Natália a 
miskolci sajtótájékoztatón 
mesélt arról, hogyan estek 
szerelembe Tállyával. Tár-
saságával egy borhotelben 
volt, ahol lelkes története-
ket hallott a dicső múltról, 
aminek részei a kávéházak, 
a borospincék, a barátságos 
kis utcák és épületek; a mű-
vészettől és gasztronómiá-
tól pezsgő polgári kultúra. 
A szervezők ezt az életérzést 
próbálják visszahozni évről 
évre egy fesztivállal.

Idén lesz zsidó öröksé-
get bemutató helytörténeti, 
„dűlő-” és e-bike-túra, bod-

rogi evezés, természetjá-
rás, futóverseny, grillterasz, 
gasztroporta és -színház. A 
három nap alatt tizennégy 
borászat és egy pálinkafőzde 
nyitja meg kapuit.

Élő koncerteken lép fel 
mások mellett a Lóci ját-
szik, a Punnany Massif, a 
Bohemian Betyars és a Par-
no Graszt is. Komolyzene, 
színdarabok, filmvetítések, 
irodalmi programok és kéz-
műves-foglalkozások is vár-
ják a művészetkedvelőket, 
akár gyerekkel együtt.

A Kerekdomb Fesztivál 
hivatalos honlapján részle-
tes és bőséges leírást találha-
tunk. A jegyek kiváltásához 
érvényes védettségi igazol-
vánnyal kell rendelkezni.

Kerekdomb Tállyán: Kerekdomb Tállyán: 
a „cuki” fesztivála „cuki” fesztivál

CineFest: a filmesztéta ajánljaCineFest: a filmesztéta ajánlja

Segítenek a választásbanSegítenek a választásban

Közlekedési bemutatókkal, 
családi programokkal és 
koncertekkel várja az érdek
lődőket a Széchenyi utcán 
szeptember 18án a megyei 
rendőrfőkapitányság.

A Hangoljon a biztonság-
ra! elnevezésű rendezvény-
nyel a hatóság célja az, hogy 
felhívja a figyelmet a bizton-
ságos közlekedésre, a közbiz-
tonságra és az emberélet ér-
tékére.

Az esemény részleteit szer-
dán sajtótájékoztatón ismer-
tette Domokos Tibor, a me-
gyei rendőr-főkapitányság 
kommunikációs és megelő-
zési osztályának közlekedé-
si referense és Badány Lajos, 
Miskolc alpolgármestere. A 
közbiztonsági programon 
nagy hangsúlyt fog kapni a 
szórakozás is, ezért családi 
programokkal és koncertek-
kel is készülnek a szervezők.

– A fesztivál keretein belül 
igyekszünk majd az összes 
közlekedési eszközt felvonul-
tatni a mezőgazdasági gépek-
től kezdve a Magyar Közút 
járművein és régi rendőrau-
tókon át egészen a korszerű, 
mai gépkocsikig, sőt az újfaj-

ta közlekedési eszközök, így 
például az elektromos roller 
vagy a segway is kipróbálha-
tó lesz. Utóbbiakkal kapcso-
latban azt is elmondjuk majd 
az érdeklődőknek, hogy ho-
gyan kell jogszerű és sza-
bályszerű módon használni 
őket – mondta Domokos Ti-
bor, aki hozzátette, a prog-
ram szervezéséhez állami és 
társadalmi szervezetek, sőt 
multinacionális cégek is csat-
lakoztak.

Ahogyan Miskolc városa 
is. „A város vezetése elköte-
lezett a közúti közlekedés és 
közbiztonság javítása mellett, 
ezért támogatja ezt a rendez-
vényt” – ezt már Badány La-
jos alpolgármester mondta 
el. Kiemelte, egyetlen percig 

sem volt kérdés, hogy támo-
gatják a fesztivált, hiszen az 
előbbieken túl az is fontos 
számukra, hogy a rendőrség 
egy ilyen élményszerű bemu-
tatóval erősíthesse a társadal-
mi jelenlétét.

Domokos Tibor elmondta 
még: a rendezvény a „Rend-
számok között” című prog-
ramsorozat része, ami a 
Miskolc Pláza előtti keresz-
teződésben júliusban meg-
rendezett flashmobbal kez-
dődött, de része volt a K+R 
parkolók átadása a Dayka 
Gábor utcában. A sorozat 
októberben, egy Európában 
is egyedülálló programmal 
folytatódik. Erről a megyei 
rendőr-főkapitányság ké-
sőbbre ígért tájékoztatást.

Az esemény részleteit szerdán sajtótájékoztatón ismertették. 
Fotó: Mocsári László 

A közlekedés biztonságáért A közlekedés biztonságáért 
fesztiváloznakfesztiváloznak

A feleségem története – kötelező darab a filmesztéta szerint is
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Második alkalommal ren-
dezték meg a héten a Mes-
terfutam – Ügyfélszolgála-
tok rangadóját.

Az esemény házigazdá-
ja címvédőként a MIHŐ 
Miskolci Hőszolgáltató Kft. 
volt. A kétnapos országos 
versenyen hét távhőszolgál-
tató csapata vett részt. A cél 
a közösségépítés, a jógya-
korlatok átadása és a munka 
színvonalának fejlesztése.

– A mindennapi életben 
a fogyasztónak van a legna-
gyobb haszna a versenyből, 
hiszen amikor kapcsolat-
ba kerül az ügyfélszolgála-
tainkkal, akkor egy sokkal 
jobb tudásanyaggal ren-
delkező ügyintézővel kerül 
kapcsolatba, aki nagyobb 
megelégedésekkel tudja ki-

szolgálni az ő igényeit – 
mondta Korózs András, a 
MIHŐ Kft. ügyvezetője. 
A zsűri például szakmai és 
kommunikációs szempon-
tok alapján értékelte a részt-
vevőket. A verseny szakmai 
projektvezetője elmondta, 
sikerült olyan feladatsort 
összeállítania a bizottság-
nak, amely örömet is adott 
a versenyzőknek. – A via-
dalnak talán feladata is az, 
hogy ilyenkor felfrissítsük a 
tudásunkat – emelte ki Ko-
csis Tóth Ildikó.

Idén a győztes a Deb-
receni Hőszolgáltató Zrt. 
hármasa lett a FŐTÁV és 
a szegediek csapata előtt. 
A közönségdíjat a Miskolc 
Holding Zrt. ajánlotta fel, 
ezt az elismerést a szombat-
helyiek vihették haza.

Ügyfélszolgálatok Ügyfélszolgálatok 
versengtek versengtek 

A Miskolc Holding Zrt. 15 
éves fennállása alkalmából ké-
szült sorozatunkban ezúttal a 
MiProdukt Reklám- és Nyom-
daipari Szolgáltató Kft. mun-
káját ismerhetik meg.

A MiProdukt sokoldalú ter-
melő és szolgáltató cége a város-
nak: a portfólió része a nyomdai, 
takarítási és külterületgondozá-
si, összeszerelési, illetve varrodai 
tevékenység. A Miskolc Holding 
Zrt. tagvállalatát több mint 25 
éve hozta létre az önkormány-
zat. A cél már akkor is az volt, 
hogy a megváltozott munkaké-
pességű embereknek álláslehe-
tőséget biztosítson a város.

Boros Attila ügyvezető el-
mondta, hogy jelenleg több mint 
170 munkavállalója van a cég-
nek, amelyből 130 fő megválto-
zott munkaképességű. Komoly 
eredménynek tartja, hogy a pan-
démia alatt is 25 százalékkal tud-
ták bővíteni foglalkoztatotti lét-
számukat, de további céljuk még 
több egészségkárosodott ember-
nek munkát biztosítani. Hozzá-
tette, hazánkban a megváltozott 
munkaképességű személyeknek 
körülbelül 44 százaléka dolgo-
zik, ami ugyan előrelépés a tíz 
évvel ezelőtti adatokhoz képest, 
de még mindig jelentősen elma-
rad az egészséges emberek fog-
lalkoztatási szintjétől.

A MiProdukt Kft. dolgozói-
nak több mind háromnegyede 
megváltozott munkaképességű, 

így a társaság védett foglalkoz-
tatónak is minősül, ami előnyt 
jelenthet beszerzési eljárások so-
rán a cég számára. Boros Attila 
kifejtette, hogy akkreditált fog-
lalkoztatóként nemcsak az a fel-
adatuk, hogy a súlyos egészségi 
problémával élőknek tartósan 
munkát biztosítsanak, hanem 
tranzit foglalkoztatás keretében 
számos munkavállalót sikerrel 
integráltak a nyílt munkaerőpi-
acra az elmúlt években. Fontos 
céljuk, hogy valós, termelőmun-
ka-környezetben munkatapasz-
talat-szerzési lehetőséget biz-
tosítsanak, ami ugródeszkát 
jelenthet a nyílt piac irányába. 
Ehhez segítőszolgáltatásokat és 
mentori kísérést is biztosítanak. 
A kollégák előmenetelét pedig 

képzésekkel is segítik: tavaly 
például informatikai tanulmá-
nyokkal bővíthették tudásukat 
az alkalmazottak.

A cégnél négy tevékenységi 
körben dolgoznak a munkavál-
lalók. A nyomdai részlegnek kö-
szönhetjük például a Miskolci 
Nemzeti Színház prospektusa-
it – sok egyéb termék (molinók, 
táskák, szórólapok) mellett. 
A varroda – többek között – a 
Miskolc Holding Zrt. tagvál-
lalatainak gyárt munkaruhát, 
de a járvány idején a maszkok 
varrása is kiemelt fontossággal 
bírt. Mindezek mellett a taka-
rítási és külterület-gondozási, 
illetve az összeszerelési tevé-
kenység is a portfólió része. Bo-
ros Attila arra is kitért, hogy az 

elmúlt időszakban számos fej-
lesztést valósított meg a MiPro-
dukt Kft., és jelentősen javultak 
a munkakörülmények. Nagy 
eredménynek tartja, hogy a 
munkavállalók részére a cafete-
riajuttatásokat a pandémia elle-
nére is tudták biztosítani. Emel-
lett korszerűbb gépeket szerzett 
be a cég, a beruházások összér-
téke meghaladta a 34 millió fo-
rintot. A jövőbeni cél a létszám 
bővítése mellett a piaci igények 
minél szélesebb körű kiszolgá-
lása – tette hozzá az ügyvezető, 
majd megjegyezte, hogy ezek a 
beruházások folytatódni is fog-
nak. Munkavállalói létszámuk 
fejlesztésére is készülnek, ezért 
jelenleg is várják a nyitott pozí-
ciókra a jelentkezőket.

UGRÓDESZKA A NYÍLT PIACRAUGRÓDESZKA A NYÍLT PIACRA

Boros Attila: jelenleg több mint 170 munkavállalója van a cégnek. Fotó: Mocsári László

Beton-szaktanácsadás,  
-gyártás, -szállítás  

és szivattyús bedolgozás

Betonacélkengyelek  
egyedi méretben is

Homok-, kavics-, kőértékesítés  
kis és nagy tételben

Részletekért érdeklődjön:
30/32-90-800

info@remixbeton.hu

ALAPOT SZÁLLÍTUNK  
és a koszorúját is megöntjük!

Az akció érvényes: 2021. 09. 11-től 2021. 09. 17-ig 
Baba szappan, 125 g, 1352 Ft/kg 219 Ft 169 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 664,44 Ft/l 369 Ft 299 Ft
Ooops grill kéztörlő, 1 tekercs 499 Ft 399 Ft
Blend-a-med 3D White fogkrém, 100 ml, 4590 Ft/l 549 Ft 459 Ft
Lenor öblítő, 750-930 ml, 825,33-665,59 Ft/l 699 Ft 619 Ft
Palette hajfesték  799 Ft 699 Ft
PVC asztalterítő, 140 cm széles, 899 Ft/fm 999 Ft 899 Ft
Aquella antibakteriális, nedves kendő, 80 db-os 999 Ft 799 Ft
Surf folyékony mosószer, 1 l 1199 Ft 999 Ft
Perlux folyékony mosószer, 3 l, 332,99 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg 1199 Ft 999 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs 1199 Ft 999 Ft
Feba gazdaságos, beltéri falfesték, 2 l (fehér), 649,5 Ft/l 1599 Ft 1299 Ft
Casting Creme Gloss hajfesték 1799 Ft 1299 Ft
Dunaplaszt zománcfesték (fehér, barna), 0,75 l, 2665,33 Ft/l 2499 Ft 1999 Ft
Héra Gold belső falfesték (fehér), 15 l + 533,26 Ft/l 8999 Ft 7999 Ft
   + ajándék multiszerszám 7in1

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

Hirdetés

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra | 
| Közélet | Ajánló |  
| Aktuális | Sport | 

| Világ | 



„Az elkövetkező időszakban 
derül ki, hogy mennyit tu-
dunk majd meríteni a kato-
likus egyházfő látogatásából 
és a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszusból” – 
mondta Mikolai Vince atya, 
aki mesélt II. János Pál pá-
pával való találkozásairól is.

Magyarország 1938 után má-
sodszor adott otthont a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszusnak, ez az ötvenkettedik. 
Szeptember 5-én kezdődött és 
célja, hogy a rendezvény iránt 
érdeklődők elinduljanak a hit 
útján, keressék az Istennel és az 
egyházzal való kapcsolatot vagy 
elevenebben és szorosabban él-
jék meg azt. Erre erősít rá a ka-
tolikus egyházfő azzal, hogy 
személyesen jelenik meg, hol-
ott a pápák általában követeket 
küldenek erre. Ferenc pápa a 
záró szentmisén, vagyis a statio 
orbison vesz részt.

A kongresszust hároméven-
te rendezik meg, tavaly lett vol-
na, de a pandémia közbeszólt. 
Mikolai Vince elmondta, idén is 
sokan maradnak otthon emi-
att. – A legtöbb plébánia szer-
vezett csoportokat a felutazás-
ra, a diósgyőri is. Pénteken két 
busz is útnak indult fiatalokkal, 
mi szombaton megyünk Buda-
pestre, hogy Erdő Péter bíboros 
szentmiséjét hallgassuk meg, va-
sárnap pedig újabb zarándokok 
kelnek útra, hogy megnézhessék 
magát a pápát a Hősök terén, 
erre jelentkeztek a legtöbben. 
Összesen mintegy három-négy-

százan érdeklődtek Miskolcról 
az egyhetes esemény iránt – szá-
molt be a plébános, aki egyben 
pápai prelátus, címzetes prépost, 
főszékesegyházi kanonok és fő-
esperes.

Most Magyarországra figyel 
a világegyház. Mikolai Vince 
szerint a magyar egyház szá-
mára nagyon fontos, hogy a 
pápa magyar földre jön.

– Ez most nem egy lelki-
pásztori látogatás, mint az har-
minc évvel ezelőtt volt II. János 
Pál pápáé, hanem a kongresz-
szusnak szól. Annak azonban 
mindenképpen jelentősége 
van, hogy szülőföldünkön kö-
szönthetjük a jelenlegi pápát 
és meghallgathatjuk az ő taní-
tását, valamint megerősödhe-
tünk az ő hitén – mondta el az 

atya, aki visszaemlékezett éle-
tének hasonló élményeire.

– Először 1983. június 8-án 
találkoztam II. János Pál pápá-
val, amikor is részt vehettünk 
magánkápolnájában a reggeli 
szentmisén. Előttem két mé-
terre térdelt a földön. Rendkí-
vüli élmény volt látni imádko-
zását és mély összeszedettségét. 
A másik találkozás pedig 2001. 
január 7-én volt, amikor püs-
pökszentelésre mentünk Ró-
mába. Az ünnepség másnapján 
járulhattunk a pápa elé, aki ak-
kor már nagyon idős volt, be-
mutattak minket egyenként, és 
egy-egy rózsafüzért kaptunk 
tőle. Mindkét találkozásról ké-
szült fénykép, amiket mind a 
mai napig nagy becsben őrzök 
a szobámban. Nagyon jó érzés 

volt ilyen közel lenni Krisztus 
földi helytartójához és az egy-
ház fejéhez – mondta, majd 
hozzátette, mindenkiből más 
és más érzést vált ki egy ilyen 
találkozás. – Azt nem tudhat-
juk, mit élnek majd át, akik 
Budapestre mennek megnézni 
Ferenc pápát: lelkesedést, örö-
met, megfontolást, elhatáro-
zást... – mondta.

Magyarországra eddig két-
szer érkezett pápa, II. János Pál 
először 1991-ben, majd legkö-
zelebb – és így legutóbb – öt év 
múlva. Ferenc pápa pedig két 
évvel ezelőtt járt Közép-Eu-
rópában, felkereste a Havasal-
földet, Erdélyt és Moldvát, va-
lamint szentmisét mutatott be 
Csíksomlyón.

Répássy Olívia
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Ferenc pápa erősíteni jön az Istennel és az egyházzal való kapcsolatot

Két vetítéssel folytatódik 
a Szépkorúak Filmklubja: 
szeptember 25-én a fran-
cia Oltári baki című víg-
játékot, míg szeptember 
26-án Hyppolit, a lakáj 
klasszikus történetét te-
kinthetik meg ingyenesen 
a miskolci nyugdíjasok a 
Művészetek Háza Uránia 
Art Mozitermében. 

Mindkét film egyaránt 
délután 2 órakor kezdő-
dik. Az ingyenes előadá-
sokra ezúttal nem szüksé-
ges előzetesen regisztrálni. 
Fontos továbbá, hogy a je-

gyek átvételére szeptember 
20-án, hétfőn 9 és 10 óra 
között van lehetőség – ér-
kezési sorrendben – a Vá-
rosház tér 8. szám alatt. Az 
előadásokon csak nyugdí-
jas-igazolvánnyal rendelke-
zők vehetnek részt, a mo-
ziban jegyvásárlásra nincs 
lehetőség. A Dr. Hilscher 
Rezső Szociális Közalapít-
vány kezdeményezéseként, 
a Salkaházi Plusz program 
részeként júliusban elindult 
Szépkorúak Film klubja no-
vemberig várja a filmked-
velő nyugdíjasokat minden 
hónap utolsó hétvégéjén.

A belváros szívében, há-
rom felújított teremben és 
kibővült kínálattal hívja 
táncolni az érdeklődőket a 
profi karriert befutott Süt-
tő Roland-Tombácz Anikó 
versenytáncospáros.

Az első lépésektől a profi 
karrierig – jelenleg négy cso-
portban kínálnak lehetőséget 
számukra, már egy új helyen, 
hiszen szeptemberben adták 
át oktatóbázisukat a Villany-
rendőr közvetlen szomszéd-
ságában, a Széchenyi utca 40. 
szám alatt (bejárat a Szinva 
terasz felől). Az óráikon nagy 
a nyüzsgés, míg a teremben 

oktatás van, érkeznek az ér-
deklődő szülők és csemetéik. 
– Bizony megnőtt a számuk, 
amióta megnyitottunk – avat 
be minket Anikó.

A legfiatalabb növendékek-
ben még elevenen élnek az 
első órák emlékei. Ficsór Pet-
ra, Varga-Popovics Regina és 
Virosztkó Jázmin több mint 
két évvel ezelőtt tette meg az 
első tánclépéseket a miskolci 
oktatóknál. Egyöntetűen ál-
lították: hamar magukkal ra-
gadta őket a hangulat és maga 
a mozgás. Örülnek, hogy 
most már versenyekre is jár-
hatnak, de mindez nem megy 
a tanulás rovására.

Hasonló élmények indítot-
ták el Maczkó Márk és Csor-
ba Viktória táncos karrierjét 
is, ők 10 és 15 évvel ezelőtt 
kezdték. – Én is úgy akar-
tam táncolni, ahogy az okta-
tóim. Példaképeink nagyon 
sok mindenben – mond-
ja Viki. Táncpartnere, Márk 
csatlakozik hozzá. – Türel-
met és kompromisszum-
készséget tanultunk, tudjuk, 
hogy fejlődni csak sok-sok 
gyakorlással lehet – mondja 
a páros, akik az új bázisukat 
„második otthonnak” tart-
ják. – Régóta kerestünk már 
egy ilyen közös otthont, jó, 
hogy végre megtaláltuk. Az 

utánpóltás számára is sokat 
jelent, hiszen ez a hely már 
csak a miénk. Teljesen más 
ilyen közegben táncolni.

– A három helyiségből egy 
biztos, hogy mindig szabad 
lesz, így a táncosok akkor is 
„teret” kapnak, amikor épp 
nincs vezetett programjuk, de 
gyakorolni vagy akár csak be-
szélgetni szeretnének a töb-
biekkel. És nekünk is bizton-
ságot ad, hogy van egy saját 
bázisunk – veszi át a szót Ro-
land és Anikó. – Így könnyeb-
ben tudunk tervezni, legyen 
szó egy új tanfolyam elindí-
tásáról vagy külföldi tanárok 
fogadásáról. A miliő kiváló, 
hogy táncot oktassunk. Kö-
szönettel tartozunk tehát a 
felújításban segédkező szü-
lőknek, a Mento Kft.-nek és 
a városnak a gyümölcsöző 
együttműködésért.

És közben újabb, magasan 
képzett oktatók érkeztek – 
mások mellett Baráth Péter –, 
valamint a kínálatot is folya-
matosan bővítik: a gyerme-
keknek és felnőtteknek szóló 
társastánc mellett indul ver-
senytánc leendő és „ex” tán-
cosoknak, előkészítő foglal-
kozás óvodásoknak, anya-fia, 
apa-lánya tánckurzus, eskü-
vői tánc és csapatépítő tánc-
tanfolyamok cégeknek és ba-
ráti társaságoknak is.

Folytatódik a filmklub Folytatódik a filmklub 
szépkorúaknak szépkorúaknak 

Új otthonra találtak a belvárosban Új otthonra találtak a belvárosban 

Ahol minden a táncról szól. Fotó: Mocsári László

Magyarország egyik első független és önálló képzőművé-
szeti alkotóközössége, az idén 45 éves Diósgyőri Képzőmű-
vész Stúdió '76 reprezentatív jubileumi kiállítását csütörtö-
kön nyitották meg az Ady Endre Művelődési Házban.

Négy és fél évtizednyi si-
keres működésére, továbbá a 
képzőművészeti kultúra mű-
velése és terjesztése terén el-
ért érdemeire tekintettel Mis-
kolc önkormányzata idén 
májusban nívódíjjal ismerte 
el a stúdió munkásságát.

A kiállítást megnyitó Var-
ga Andrea alpolgármester 
kiemelte: lelki egészségünk 
megőrzéséhez elengedhe-
tetlenek azok a pillanatok, 
amelyek a belső elcsendese-
dés örömével ajándékoznak 
meg minket – és a művészet 
ezt tudja nyújtani.

– Fontosak az olyan pil-
lanatok, mint amilyen ez a 
kiállítás, ezért is örömteli, 
hogy Miskolc kulturális éle-
tét példaértékű együttmű-
ködés jellemzi – tette hozzá.

Beszédében többek között 
méltatta a kiállítást meg-

rendező MSZOSZ-, Kondor 
Béla-, gyémánt és nívódíjas 
képzőművész és stúdióve-
zető életművét, valamint a 
helyi művészeti életben be-
töltött szerepét. Kletz László 
Lajos szerint az alkotómű-
vészt nem a szavai, hanem a 
tettei és az alkotásai minősí-
tik.

Az ünnepi eseményen a 
képzőművészeti alkotókö-
zösség öt művésze – Béres 
János, Boncsér Árpád, Had-
házy-Molnár Attila, Horváth 
Zoltán és Kavalecz Lajos – 
vehetett át nívódíjat Bartha 
György önkormányzati kép-
viselőtől.

A díjazottak alkotásain kí-
vül számos további művész 
munkáját állították ki, melye-
ket az érdeklődők szeptem-
ber 24-éig tekinthetnek meg.

Bódogh Dávid

„Nívósok” az Adyban„Nívósok” az Adyban
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Az év, amikor egy apró 
chip hiánya állítja le az au-
tóipart.

Elfogytak a félvezető mik-
roprocesszorok, ez elsősorban 
a járványra vezethető vissza, 
mert az autógyárak azzal szá-
moltak, hogy egyrészt a meg-
szorítások visszavetik a piacot, 
másrészt a gyárleállások és a 
dolgozók hazaküldése is las-
sítani fogja a gyártást. Ezért 
elkezdték visszamondani az 
alkatrész-beszállítóktól a meg-
rendeléseket, illetve csökken-
tették a mennyiségeket az em-
legetett chip esetében is.

Bár az elmélet a pandémia 
elején beigazolódott – aztán 
azonban hamar borult, ugyan-
is a fertőzésveszély miatt a kö-
zösségi közlekedésről sokan 

áttértek saját autó vásárlására. 
A kereslet pedig sokkal inten-
zívebben ébredt fel, mint azt 
hitte a piac. Eközben a chip-
gyártók az autóipar leállásából 
nyert időt az otthoni elektro-
nikai eszközpiac igényeinek 
kiszolgálására fordították. A 
szórakoztatóelektronikai ter-
mékek kereslete a járvány ter-
jedésével együtt nőtt; minél 
több embernek kellett otthon 
maradnia, annál többen akar-
tak új számítógépet, játékkon-
zolt, mobilt, laptopot és ha-
sonló eszközöket, amik mind 
tartalmaztak chipeket, többet 
is. Sőt a chipgyártás szempont-
jából az ezen termékekbe szánt 
mikroprocesszorok sokkal 
több profitot hoznak a gyár-
tóknak, mint az autóiparba 
szánt chipek. Ráadásul szállít-

mányozási problémák is fellép-
tek, már a Szuezi-csatornába 
szorult Ever Given is felfordu-
lást okozott, gyárakat állított 
meg, többek között az eszter-
gomi Suzukit is júniusban.

Az autógyártás újraindult, 
ráadásul az autók egyre több 
chipet használnának, minél 
több az extra, annál több fél-
vezető kell egy autóba. Most 
újabb chipgyárak felhúzásába 
kezdett a világ, mert a mostani 
keresletet nem bírja el az aktu-
ális kínálat. Ez időbe fog telni. 
Addig sorban állnak le az autó-
gyárak.

– A mi esetünkben az esz-
tergomi Suzuki gyár szeptem-
berre két hét leállást biztosan 
tervez. A félvezetőhiány pedig 
biztosan gondot fog okozni 
nálunk is. A mi kereskedésünk 
abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy egy nagyobb kész-
lettel indult neki az autóhiány-
nak. De az sajnos szinte biztos, 
hogy ez a helyzet ki fog hatni 
a teljes autópiacra, beleértve 
a használt autókéra is, és na-
gyon sok kereskedő kerülhet 
nehéz helyzetbe. Bízunk a leg-
jobbakban, és reméljük, hogy 
mindenki átvészeli majd ezt 
az időszakot – tekintett előre a 
Szabó Suzuki – Mazda márka-
kereskedés.

SOK KERESKEDŐ KERÜLHET  SOK KERESKEDŐ KERÜLHET  
NEHÉZ HELYZETBENEHÉZ HELYZETBE

Több mint negyven autó-
val támogatja a piros-fehé-
rek több szakosztályát is a 
szponzorként Diósgyőrben 
korábban már megforduló 
autókereskedés.

Visszatért Diósgyőrbe a 
Miskolc Autó és a Volkswa-
gen-csoport – jelentették be 
a felek szerdán. A klub és a 
cég közös története tíz évvel 
ezelőtt kezdődött, most pe-
dig az új együttműködésnek 
köszönhetően továbbíródik. 
A korábbi évekhez hasonló-
an a labdarúgó-szakosztály 
mellett a kosárlabdázók, a 
röplabdázók és a jégkoron-
gozók, valamint – az idei év-
től – az egyéni sportolók is 
részesülnek a támogatásból. 
Ezt emelte ki a VW márka-
igazgatója is.

– Nem csak egy szakosz-
tályt támogatunk, így re-
mélem, segíteni tudunk ab-
ban, hogy a DVTK elérje a 
kitűzött céljait – fogalma-
zott Papp Zoltán. – Ha sze-

retnénk nagyon szem előtt 
lenni Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében és a régióban, 
akkor a DVTK erre a legjobb 
választás. Óriási lehetőség 
számunkra, hogy visszatér-
tünk. Ritka az ilyen partneri 
viszony.

Sántha Gergely, a DVTK 
elnöke emlékeztetett: a Mis-
kolc Autó volt az egyik első 
szponzor, ami fantáziát lá-
tott a klubban.

– Egymás szeme láttára, 
egymás mellett nőttünk egy-
re nagyobbra. A DVTK egy 
regionális multisportklubbá 
vált, több mint 3 ezer sporto-
lóval és több száz munkavál-
lalóval, ők pedig mára nem-
csak a régió, hanem az ország 
egyik legkomolyabb eredmé-
nyekkel rendelkező autós vál-
lalkozása lettek. Egymást tá-
mogatva tudtuk elérni ezeket 
az eredményeket.

Örömünkre szolgál beje-
lenteni, hogy a mai nap több 
mint négy hónapos megfe-
szített munka gyümölcse 

érik be – folytatta Brózsely 
Gábor, a Miskolc Autó cég-
vezetője. Hozzátette, 46 au-
tót adtak át a Diósgyőrnek, 
de idén minden eddiginél 
nagyobb támogatásban ré-
szesítik a DVTK-t, ennek ré-
sze az autók száma mellett a 
támogatói összeg is.

– Mi ezzel szeretnénk ki-
fejezni lojalitásunkat a klub 
és városi sportélet irányába, 
és bízunk benne, hogy ezzel 
a támogatással még inkább 
sikeressé tehetjük az egyéb-
ként is patinás klubot.

Világi Péter, a DVTK 
kommunikációs és marke-
tingigazgatója annyit tett 
még hozzá, hogy a futball 
itt, Észak-Magyarországon, 
Miskolcon, Diósgyőrben 
szenvedély, hit, remény, val-
lás, de a futball mellett jelen-
leg másik 21 sportág is űzhe-
tő a DVTK-ban.

– Régóta hangsúlyozzuk, 
hogy a DVTK csak régiós 
összefogással lehet igazán si-
keres – emelte ki.

RÉGI-ÚJ TÁMOGATÓ  RÉGI-ÚJ TÁMOGATÓ  
A DVTK-NÁL A DVTK-NÁL 

A chiphiány már a hazai autógyártást is veszélyezteti. Fotó: 
Bloomberg

Egymást támogatva érik el sikereiket. Fotó: Mocsári László

Újra a gázra lép a „Suhanj ve-
lem!” stábja, jövő héten friss 
műsorral jelentkezik a Mis-
kolc Televízió – néhány rész-
letet már most elárulunk.

Bizonyos szempontból rend-
hagyó lesz a következő adás, 
az azonban változatlan, hogy 
izgalmas autókkal jövünk – 
mondta a műsor vezetője, Gu-
lybán Péter. – Pénteken nem 
akármilyen résszel jelentke-
zünk: járművekben most sem 
lesz hiány, de ezúttal a fókusz az 
autóbérlésen lesz. A Zenit Autó 
Rent Kft. példáján keresztül 
megosztjuk hogyan lehet akár 
több évre is autót bérelni.

Manapság egyre többen vá-
lasztják ezt a módot az autóvá-
sárlás helyett, ezért a szerkesztők 
úgy gondolták, érdemes köze-
lebbről is megvizsgálni, hogyan 
működik ez a rendszer. Olyan 
kérdésekre kapnak választ a né-

zők, mint például milyen feltéte-
lekkel lehet autót bérelni, milyen 
plusz extrákat nyújthat szá-
munkra ez a szolgáltatás.

– És ahogy megszokhatták, 
ezúttal sem maradunk sztárok 
nélkül: több ismert személy lesz 
a segítségemre, akik maguk is 
sokat tudnak a bérlésről, hiszen 
ezzel a szolgáltatással autóznak 
a mindennapokban. Megoszt-
ják majd saját tapasztalataikat 
velünk. De más miatt is érdemes 
velünk tartani: az előző adások-
hoz hasonlóan ezúttal is lesz 
nyereményjáték. Nincs más hát-
ra tehát, ahogy mondani szok-
tuk: öveket becsatolni, lábat a 
gázra, és suhanásra fel! – adott 
zöld jelzést a műsorvezető.

Csütörtök délután egy nye-
reményátadáson is részt vett 
a „Suhanj velem!” magazin 
stábja. Az ajándékcsomag mel-
lett most – rendhagyó módon 
– nem az általunk tesztelt jár-

művet próbálhatta ki a győz-
tes, hanem egy értékes, 10 al-
kalomból álló gokartbérlettel 
lett gazdagabb a Hell Kart fel-
ajánlásával. A 38 éves, kozme-
tikusként dolgozó családanya, 
Nagy-Timák Barbara, bár jog-
sival nem rendelkezik, család-
jával sokat utazik hétköznap 
is. Jelenleg egy hybrid gépjár-
mű tulajdonosai. Elmondta, 
rajong a gokartozásért, ami-
nek a kormánya mögé már jó 
párszor bepattant, és magát is 
meglepve szép eredményeket 
produkált.

Meggyőződhettünk róla, 
hogy jó helyre került a nyere-
mény, különösen azért, mert 
kislánya legalább annyira örült 
neki, mint nyertesünk: ugyan-
is régóta szeretett volna behup-
panni a szülők mellé egy körre 
az Avalon Park gokartpályá-
ján. A nyereményünket együtt 
fogják kiélvezni a családdal.

Gulybán Péter műsorvezető nem lassít, újabb járműcsodákkal érkezik. Fotó: Juhász Ákos

Folytatódik a suhanás  Folytatódik a suhanás  
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Az FTC ellen, idegenben ját-
szott találkozóval zárta a fel-
készülési időszakot a DVTK 
Jegesmedvék.

Szombat este a Hydro Fe-
hérvár AV19-et fogadta  Tokaji 
Viktor együttese, s kiélezett 
mérkőzésen szenvedett 2–1-es 
vereséget. Szerda este aztán az 
FTC-hez utaztak a Jegesmed-
vék: a bajnoki főpróbán 6–1-re 
kaptak ki.

Az Erste Ligába három szezon 
után visszatérő gárda vezető-
edzője úgy fogalmazott: a vere-
ség ellenére nagyon sok hasznos 
tapasztalattal gazdagodtak, játé-
kukba ezeket beépítve dolgoz-
nak tovább a szeptember 17-én 
kezdődő szezonrajtig.

– Szerettük volna, ha a re-
mek, Fehérvár elleni találko-
zó után ugyanazzal a tempó-
val kezdjük a meccset, de nem 
találtuk a ritmust. Rávilágított 
a gyenge pontokra a találkozó. 
A folyamatosság, a folyamatos 
jóra törekvés lesz az az út, amit 
szeretnénk bejárni az egész sze-
zonban. Továbbá a lehető leg-
kisebb kilengéseket kell pro-
dukálnunk teljesítményben és 
energiaszintben. Most a srácok 
kaptak egy kis ízelítőt abból, 
hogy fog ez történni majd a sze-
zon folyamán a szerda-szom-
bat ritmusban, ebből próbálunk 
meg építkezni. Jó a munkamo-
rál, az öltözői hangulat, játék-
ban van némi elmaradásunk, 

mivel teljesen új a csapat. Az 
alapokat szeretnénk jól lehe-
lyezni és arra építkezni, semmi-
képp sem kapkodnánk el sem-
mit. Mind a fiataloknak, mind 
a rutinosabb játékosoknak bele 
kell rázódniuk a tempóba, a 
rendszerbe – előbbieknek tanu-
lóév is lesz a profi közegbe való 
»beszokás«. Ha megtaláljuk a 
sikerhez vezető utat, arról pedig 
nem szabad letérnünk– mondta 
Tokaji Viktor.

A szakember szerint a csa-
pat összeérett – ez volt a céljuk 
–, melyen nagyban segített, 
hogy célzottan olyan ellenfe-
lekkel mérkőztek, akik extra 
kihívás elé állították az új ke-
retet.

Galajda Zsombor kiemel-
te, a Fehérvár elleni teljesít-
ményt szerették volna át-
menteni a Ferencváros elleni 
összecsapásra – kevés sikerrel. 
A DVTK Jegesmedvék csatára 
ennek ellenére bizakodó a baj-
noki rajt előtt.

– Tudjuk, hogy a szurkolók 
mellettünk vannak, ez a leg-
fontosabb, sok erőt adnak ne-
künk, így mi is mindent bele-
adunk, hogy örömet okozzunk 
nekik. Csapatunk a liga egyik 
legfiatalabb csapata lesz, az 
utolsó percig küzdeni fogunk 
a korongokért, nálunk senki 
sem akarja majd jobban a győ-
zelmet. Sosem adjuk fel, a lefú-
jásig megyünk a pontokért.

A DVTK Jegesmedvék há-
rom hazai mérkőzéssel kez-
di majd a szezont: sorrendben 
a Győri ETO HC (szeptember 
17. 18:00), a MAC HKB Újbu-
da (szeptember 19. 17:00), majd 
az UTE (szeptember 24. 18:00) 
lesz az ellenfele. Az alapszakasz 
a tervek szerint február 19-éig 
tart, mindegyik csapat négyszer 
játszik egymással. Idén sem lesz 
középszakasz, a legjobb hat 
együttes egyből a rájátszásba 
kerül, míg a 7-10. helyezettek 
playoff kvalifikációs párharcot 
játszanak három nyert meccsig. 
Valamennyi együttes első ha-
zai mérkőzése ingyenesen lesz 
megtekinthető a helyszínen.

Soós Péter

Tavaly idegenbeli győze-
lemmel kezdte a szezont, 
idén hazai pályán szenve-
dett vereséget az MVLC az 
első fordulóban szerdán 
– mindkét alkalommal a 
világbajnokokkal felálló 
Honvéd volt az ellenfél.

Kiegyenlített küzdelmet 
hozott az első játékrész, Kis 
István tanítványai tartot-
ták a tempót Hosnyánsz-
kyékkal, jött azonban egy 
hazai rövidzárlat, a harma-
dik negyedben nem sikerült 
az ellenfél kapujába találni, 
Manherczék azonban há-
romszor is mattolták a ha-
zaiak hálóőrét – mint ki-
derült, ez a gól nélküli etap 
döntő fontosságú volt, nem 
sikerült közelebb lopózni a 
Honvédhoz, így végül 12-
8-ra kikapott a Miskolc a 
kispestiektől.

– Gratulálok a Honvéd-
nak, jobban bírták a máso-
dik játékrészt – kezdte Kis 

István vezetőedző. – Nem 
keresünk kifogásokat, egy-
szerűen nem azt csináltuk, 
amit megbeszéltünk: nem 
voltak meg a blokkok, nem 
támadtuk meg a lövő játé-
kost. Az első bajnoki mindig 
nehéz, de dolgozunk tovább. 
Van is munka, hiszen nyolc 
új játékos érkezett hozzánk, 
a csapat átlagéletkora 21 év, 
össze kell még csiszolód-
nunk. Látni kell, hogy ami 
korábban az ifiben műkö-
dött, az itt, a felnőttek között 
nem feltétlenül jön össze. 
Dolgoznunk kell, hogy kija-
vítsuk a hibákat.

A miskolciak legköze-
lebb szombaton játszanak, a 
BVSC otthonába látogatnak, 
a mérkőzés délután 5 órakor 
kezdődik. Majd következik a 
19-ei kupamérkőzés a Szen-
tes ellen, hazai pályán. Aztán 
25-én az OSC Újbuda ven-
dégei lesznek Kis István ta-
nítványai.

Kujan István

Ízelítőt kaptak abból, mi vár rájuk a szezonban. Fotó: Mocsári László
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Négy miskolcival a sorai-
ban fogadja Izrael csapatát 
vasárnap a magyar ameri-
kaifutball-válogatott.

Rendkívül sikeres szezo-
non van túl a Miskolc Ameri-
can Football Team, a Divízió 
I-es bajnokságban nagyon 
magabiztosan meneteltek vé-
gig, parádés teljesítménnyel 
megszerezve az első helyet. 
Nem véletlen, hogy a váloga-
tott szakvezetése is felfigyelt 
a jó formában lévő miskol-
ciakra, a szűk, 45 fős keret-
be négy játékost is behívtak: 
Szabó Martint, Jordán Lász-
lót, Bodnár Benedeket, vala-
mint Károly Mátét – utóbbi 
érdeklődésünkre elmondta, a 
válogatottfelkészülés nagyon 
jól telt, a szűkítésnél, a válo-
gatón aztán már nem kellett 

részt vennie, megkapta a bi-
zalmat az edzőktől.

– Azt hiszem, nem kell tag-
lalni, egy játékos számára a 
lehető legnagyobb megtisz-
teltetés, ha ott lehet az ország 
legjobbjai között és a hazáját 
képviselheti egy versenyen – 
fogalmazott a támadófalem-
ber.

Az esélyeket latolgatva 
hozzátette, jó eséllyel lép-
nek pályára Izrael ellen – ezt 
a csoporton belüli korábbi 
eredmények mondatják vele, 
de látja a magyar csapat erős-
ségeit is. – Komoly futójáték-
ra építhetünk, ugyanakkor a 
passzjáték terén sem leszünk 
gyengék, fiatal elkapóink 
vannak, az irányítóink pedig 
régi formájukat mutatják.

A 2019-2020-as Euró-
pa-bajnokság „B” csoport-

jának harmadik magyar 
érdekeltségű találkozó-
ját a székesfehérvári First 
 Fielden rendezik meg vasár-
nap 4 órától. A magyar vá-
logatott először a spanyo-
lokat fogadta és győzte le, 
majd a később visszalépő 
Belgium otthonában aratott 
győzelmet. Vezetjük a cso-
portot, ha nyerünk az izra-
eliek ellen, akkor megvan a 
csoportelsőség, és megnyí-
lik az út a legjobbak közé. A 
csapat erősségeiről kérdez-
tük Horváth Pétert, a Ma-
gyar Amerikai Futball-szö-
vetség operatív vezetőjét.

– A csapat magja megma-
radt, és a többségük a baj-
nokságban is pályára lépett, 
így „mozgásban” vannak a 
fiúk. Az összetartások után 
azt gondolom, hogy maga-
biztosan várhatjuk az ellen-
felet. Komoly felkészülésen 
vagyunk túl, erre és az össze-
szokottságra is építhetünk. 
Technikás, jó játékosaink 
vannak.

A szövetségi kapitányi 
posztot 2016 óta betöltő 
Grátz Vilmos kezei alatt egy 
remek keret alakult ki.

– Nekünk ez egy nagyon 
fontos meccs, hiszen ha nye-
rünk, akkor feljutunk az „A” 
csoportba. Szerintünk már 
megérett arra ez a gárda, 
hogy a legjobbak között sze-
repeljen – emelte ki.

KIKároly Máté: jó esélyekkel lépünk pályára Izrael ellen

Miskolciak a válogatottbanMiskolciak a válogatottban

Ezúttal  Ezúttal  
elmaradt a bravúrelmaradt a bravúr



Teljesen megújult a Praktiker 
miskolci áruháza, amely szep-
tembertől nagyobb eladótérrel 
és szélesebb termékkínálattal 
várja vásárlóit. A barkácsáruház 
felkészült az Otthonfelújítási 
programot igénybe vevő 
családok és az építőipari 
szakemberek kiszolgálására.

A Praktiker országos áruházfejlesztési 
programja Miskolcon folytatódott, ahol mint-
egy 180 millió forintos beruházás keretében 
modernizálta áruházát a magyar tulajdonú 
vállalat. A barkácsáruház már 1999 óta szolgálja 
ki a megyei jogú város és környéke lakóinak 
igényeit. Az üzletegység az elmúlt több mint 
két évtizedben a helyi barkács- és építőipari piac 
meghatározó áruházává vált, és 85 embernek 
biztosít munkahelyet. A vásárlói igények 
folyamatos változása, illetve a különböző 
otthonszépítési, felújítási, barkácsolási és kerti 
termékek iránti kereslet növekedése miatt a 
Praktiker miskolci áruházának újragondolására 
volt szükség, ezért a vállalat optimalizálta az 
eladóterület nagyságát, tovább bővítette a ter-

mékkínálatát, javította a kiszolgálás minőségét, 
illetve egy új arculati koncepciót valósított meg. 

„Miskolcon az elsők között nyitott áruházat 
a Praktiker a hazai piacra lépése idején, fontos 
számunkra ez a régió, és azt tapasztaljuk, hogy 
a helyi kivitelezők, mesteremberek is kedvelnek 
bennünket, nem csak a lakossági vásárlók. Az 
áruházfejlesztés célja az volt, hogy a vevőknek 
kényelmesebb, gyorsabb kiszolgálást biztosít-
sunk, mindemellett pedig szélesebb árukészle-
tet tudjunk kínálni. Kibővült a festékosztályunk, 
ahol az új termékek éppen úgy elérhetőek, 

mint a régi, jól bevált szolgáltatásaink, például 
a festékkeverés. A bútorosztályunkon inspiráló 
környezetben új konyhabútorokat, szélesebb 
nappalibútor-választékot mutatunk be. Az 
elektromos osztályunkon újraterveztük a 
lám pa bemutatónkat, árukészletünket a je-
len legi trendeknek megfelelően bővítettük. 
Építőanyag- osztályunkon elérhetővé tettük a 
drive-in típusú vásárlást is, ezáltal az autókkal 
közelebb lehet parkolni az árukiadási pontok-
hoz” – mondta Kádár Gabriella, a Praktiker 
Kft. Kelet-Magyarországért felelős értékesítési 
vezetője. Hozzátette: a miskolci Praktiker áruház 
csempe-, szaniter-, építőanyagforgalma jel-
lemzően jelentős részarányt tudhat magának 
az összforgalomból, de az áruháznak hagyo-

mányosan erőssége a lámpák értékesítése is. 
Az áruházban új tanácsadói pontok segítik a 
vásárlókat a tájékozódásban, míg a helyi vállal-
kozásokat, intézményeket és szervezeteket ki-
emelt kapcsolattartó segíti az árubeszerzésben.

A Praktiker várakozásai szerint az őszi 
időszakban és 2022 elején még jelentősebb 
mértékben lesz érezhető az Otthonfelújítási 
program támogatásait igénybe vevők ér-
kezése az áruházba. Minőségi kiszolgálásuk 
kiemelten fontos, ezért a Praktiker megfelelő 
árukészlettel, felkészült munkatársakkal várja 
a vásárlókat, különös tekintettel az építőanyag-, 
a csempe- és a szaniterszortimentre, amelyből 
mindig megfelelő mennyiségű készlet áll a 
vásárlók rendelkezésére.

Miskolci Napló10 Hirdetés

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján 

történő értékesítésre meghirdeti 2021. szeptember 24-ei 
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Régiposta u. 10.
3661 hrsz

(beépítetlen terület)
688 m2 31 240 000

Tímár u. 5 db ingatlan 
egyben, telekalakítási 

kötelezettséggel
össz: 4426 m2 43 800 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint 

a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást 

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Info vonal:  
46/400-225 
pannonvital.eu

Kapható: Pátria Alma Patikában. 
Élesztőgombasejtfal-kivonatot, D3-, C-vitamint  

és Cinket tartalmazó táplálékkiegészítő.
Tejfehérje-, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

Hatékony védelem a vírusok ellen!

IMMUNO  IMMUNO  
BALANCE!BALANCE!

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l titkárnő l üzemi adminisztrátor  
l vevőszolgálati munkatárs l betanított gépkezelő  

l targoncavezető l termelési munkatárs
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  

felvesszük Önnel a kapcsolatot.Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

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

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

A Praktiker elérhetősége és nyitvatartása: 3516 Miskolc, Pesti út 7., hét-
fő-szombat: 8:00-20:00, vasárnap: 9:00-17:00

Nettó 76,23 milliárd forintos árbevételt ért el a Praktiker 2020-ban. A Praktiker 20 
áruházzal rendelkezik Magyarországon, mintegy 130 ezer négyzetméternyi értékesítési 
területet működtet, s csaknem 1700 embernek ad munkát. A barkácspiacon a Praktiker 
32-33 százalékos részesedéssel a második legnagyobb szereplő. A Praktiker mintegy 340 
beszállítóval dolgozik, a magyar beszállítók aránya meghaladja a 85 százalékot.

Miskolcon folytatta áruházfelújítási Miskolcon folytatta áruházfelújítási 
programját a Praktikerprogramját a Praktiker



A 17. CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál idén is 
arra törekszik, hogy a magyar 
közönség a nemzetközivel 
egyidőben láthassa a világ 
legújabb és legszínvonalasabb 
filmjeit Miskolcon. 

PRESSBURGER-TEREM:
Szeptember 11., szombat 16:30 Hygiène 

Sociale, 18:15 Külön falka, 21:00 Coda
Szeptember 12., vasárnap 16:00 The Night 

Of The Beast, 18:15 Speer Hollywoodba 
megy, 21:00 Természetes fény

Szeptember 13., hétfő 18:15 Én vagyok a 
pasid, 21:00 A szent lélek

Szeptember 14., kedd 18:15 Blue Bayou, 
21:00 Stillwater

Szeptember 15., szerda 18:15 Zűrös kety
tyintés, avagy pornó a diliházban, 21:00 A 
szerencse és képzelet kereke

Szeptember 16., csütörtök 18:30 Almák, 
21:00 Quo vadis, Aida?

Szeptember 17., péntek 16:00 Quo vadis, 
Aida?, 18:15 Kilakoltatás, 20:30 Red Roc
ket, 23:00 Titán

Szeptember 18., szombat 17:00 A fele
ségem története – a CineFest zárófilm
je, 22:00 Titán

URÁNIA-TEREM:
Szeptember 11., szombat 17:00 és 21:00 

Sziléziai filmnap – információs vetítés és 
szakmai nap, 19:00 Joseph Pulitzer: Voice 
of the People

Szeptember 12., vasárnap 16:00 Volt 
egyszer egy képregény, 17:00 The Domi
nican Dream, 19:00 Rövidfilmek 3. blokk, 
21:15 Willie, 23:00 Coda

Szeptember 13., hétfő 17:00 Speer Holly
woodba megy, 19:00 Rövidfilmek 4. 
blokk, 21:15 The Night Of The Beast

Szeptember 14., kedd 17:00 A szent lélek, 
19:00 Rövidfilmek 5. blokk, 21:15 Stras
bourg 1518, A befogadás művészete

Szeptember 15., szerda 16:30 Nagy az én 
családom – Földes, 19:00 Rövidfilm 6. 
blokk, 21:15 Strasbourg 1518, A befoga
dás művészete

Szeptember 16., csütörtök 17:00 Cine
NewWave 1. blokk, 19:00 CineNewWa
ve 2. blokk, 21:15 A szerencse és kép
zelet kereke

Szeptember 17., péntek 10:3014:00 
Magyar Hollywood vetélkedő, 17:00 
Otthonunk Miskolc program – filmpá
lyázat díjkiosztója, 19:00 Tina, 21:15 
Tantrum

Szeptember 18., szombat 11:00 Ottho
nunk Miskolc program – filmpályázat 
alkotásai, 18:30 A feleségem történe
te, 21:30 Tina

BÉKE-TEREM:
Szeptember 11., szombat 16:00 A Biels

koBiała Animációs Filmstúdió, 17:00 A 
Katowicei Krzysztof Kieślowski Filmisko
la, 19:00 Jancsó 100 – kerekasztalbeszél
getés, 19:30 Égi bárány, 21:00 Ígéret földje

Szeptember 12., vasárnap 17:00 Rövidfil
mek 1. blokk, 19:00 Száműzetés, 21:00 Rö
vidfilmek 2. blokk, 23:00 Hygiène Sociale

Szeptember 13., hétfő 17:00 A Tiszteletre
méltó, 19:00 Eltáncolom, mi a pálya, 21:00 
Rövidfilmek 3. blokk

Szeptember 14., kedd 17:00 Eltáncolom, 
mi a pálya, 18:30 Dargay Attiladíj: a jelöl
tek, 21:00 Rövidfilmek 4. blokk

Szeptember 15., szerda 13:0017:00 Art 
Mozi Egyesület szakmai programja, 17:00 
Rézangyalok, 18:30 Blue Bayou, 21:00 Rö
vidfilmek 5. blokk

Szeptember 16., csütörtök 9:0016:00 
Art Mozi Egyesület szakmai programja, 
16:00 Panoráma, 17:00 Aranycipellő, 18:30 
Roma/Képmás – filmpályázat bemutatója 
és díjátadó, 21:00 Rövidfilmek 6. blokk

Szeptember 17., péntek 9:3012:00 Art Mozi 
Egyesület szakmai programja, 17:00 Könyv
bemutatók, 18:00 Teremtés – emlékezés 
Jankovics Marcellre, 19:00 Kieślowski 25 – 
kerekasztalbeszélgetés, 19:30 Megvagyok, 
20:30 CineNewWave 1. és 2. blokk

ZUKOR-TEREM (CSODAMALOM  
BÁBSZÍNHÁZ):

Szeptember 11., szombat 16:00 Volt egy
szer egy képregény, 18:00 Sabaya, 20:30 
Méhkas

Szeptember 12., vasárnap 16:00 Kérem, 
tartsa a vonalat!, 18:30 Sabaya, 20:30 Kü
lön falka

Szeptember 13., hétfő 16:00 Kérem, tart
sa a vonalat!, 18:00 The Sparks Brothers, 
20:45 aha: A film

Szeptember 14., kedd 16:00 The Sparks 
Brothers, 18:30 Hullámlovasok: A film
hang művészete, 20:30 Én vagyok a pasid

Szeptember 15., szerda 16:00 Hullámlova
sok: A filmhang művészete, 18:00 Alkalmi 
kémek, 20:45 Stillwater

Szeptember 16., csütörtök 16:00 Alkalmi 
kémek, 18:30 Kertrendezés, 20:30 Zűrös 
kettyintés, avagy pornó a diliházban

Szeptember 17., péntek 16:00 Kertrende
zés, 18:00 A szakadár, 21:00 Almák

Szeptember 18., szombat 16:00 A szaka
dár, 18:30 Kilakoltatás, 20:30 Red Rocket
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Szeptember 11., szombat
8:0022:00 V. Csülköspálinkás nap – főző

verseny, tárlatvezetés, P. Mobilkoncert, 
Boldogkőváralja

10:0015:00 Kerekeken az állatokért – autó és 
motorkiállítás, Pesti úti Auchan parkolója

10:0018:00 Vasútmodellkiállítás, Gömö
ri pályaudvar

10:3017:30 Pajta játéktár – középkori mes
terségek bemutatója, Lovagi Tornák Tere

14:00 Időutazás a régi filmek világába, 
Pontközpont (Weidlichudvar)

16:0020:00 Vár a piac – helyi és környék
beli termelők portékái, a Lovagi Tornák 
Tere előtt

17:00 és 18:30 Szaunaprogram, Ellipsum 
Élmény és Strandfürdő

19:00 Dante, Doré és Liszt – hangverseny, 
vasgyári Szent Istvántemplom

20:00 Éjszakai fürdőzés, Ellipsum Élmény 
és Strandfürdő

20:00 Záróbuli – sztárvendég: Cooky, Dj Joe 
és Dj Junior, Black Tracy

22:00 Latin night – Jalix_DJvel, Helynekem
23:00 Happy Birthday, sztárvendég: Tiah és 

LovingArms, Block Bistro
Szeptember 12., vasárnap
10:0018:00 Vasútmodellkiállítás, Gömö

ri pályaudvar
10:3017:30 Pajta játéktár – középko

ri mesterségek bemutatója, Lovagi Tor
nák Tere

12:30 Sunday Brunch – gasztronómia hangula
tos zenével, főúri kényelemmel, Palotaszálló

13:00 Mini Bükk Kupa, Jávorkút
17:00 A zsidók nélküli város – filmvetítés, 

Pontközpont (Weidlichudvar)
17:00 és 18:30 Szaunaprogram, Ellipsum 

Élmény és Strandfürdő
Szeptember 13., hétfő
16:30 Az immunrendszer megerősítése – 

előadás, Kaffka Margit Könyvtár
Szeptember 14., kedd
15:30 Szegedi Miklósné festő, paverpol

szobrász kiállításmegnyitója, Petőfi 
Sándor Könyvtár

17:00 Miskolc ma – a Miskolci Fotóklub ki
állításmegnyitója, Ifjúsági és Szabad
idő Ház

17:30 Társastánc – tanfolyam kezdőknek, 
Ifjúsági és Szabadidő Ház

Szeptember 15., szerda
16:30 Mács József, a Felvidék króniká

sa, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro
si Könyvtár

18:00 Szerelmem, Erdély – Wass Albertest 
Rékasi Károllyal, Tudomány és Techni
ka Háza

18:00 DVTK – Nyíregyháza, DVTK Stadion
19:00 Dixieklub, Miskolci Nemzeti Színház
Szeptember 16., csütörtök
16:30 Major Gyöngyi, tizenkét éves író

nő könyvbemutatója, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár

Szeptember 17., péntek
9:00 Miskolci Aranyalma Mesekonferencia, II. 

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
20:00 KFT, egy szál gitárral... – koncert, 

Görömbölyi Művelődési Ház
Szeptember 18., szombat
8:30 Mindent a kutyákról – workshop, 

nyílt nap, Miskolci Ebnevelde (Bábonyi
bérc dűlő)

13:00 Fitt Feszt 2.0 – Mentes gasztronap, 
Ady Endre Művelődési Ház és környéke

17:00 és 18:30 Szaunaprogram, Ellipsum 
Élmény és Strandfürdő

19:00 Müller Péter Sziámi AndFriends, 
Helynekem

Szeptember 19., vasárnap
9:0014:00 Miskolci termelői nap, Erzsé

bet tér
17:00 és 18:30 Szaunaprogram, Ellipsum 

Élmény és Strandfürdő
MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ:
Szeptember 7., kedd, naponta 19:00 Haza

térés, bérletszünet, Kamara
Producerek, bérletszünet, Nagyszínház
Szeptember 8. és 9., szerda és csütörtök, 

naponta 19:00 Szentivánéjiá!, bérlet
szünet, Nagyszínház

Szeptember 10., péntek 19:00 Bál a Savoy
ban, bérletszünet, Nagyszínház

Szeptember 17., péntek 19:00 Mágnás Mis
ka, bemutató bérlet, Nagyszínház

Szeptember 18., szombat 19:00 Mágnás 
Miska, Szemere Bertalan bérlet, Nagy
színház

PROGRAMAJÁNLÓ Országos premierek a CineFestenOrszágos premierek a CineFesten

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, műszakirajz-olvasási készség

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
munkatársakat  
ESZTERGÁLYOS,  

KÖSZÖRŰS  
munkakörbe betanítással.

Tel.: +36 20 488 6007

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, műszakirajz-olvasási készség

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
munkatársakat  

GÉPSZERELŐ LAKATOS, SZER-
SZÁMLAKATOS    

munkakörbe betanítással.

Tel.: +36 20 488 6007

Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos és ács mun-
kát vállalunk A-től Z-ig. Érdeklőd-
ni: 30/760-5814.

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

ÖN IS HIRDETHET  ÖN IS HIRDETHET  
ÚJSÁGUNKBAN.ÚJSÁGUNKBAN.
Keresse hirdetésszervezőinket!Keresse hirdetésszervezőinket!

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.

Tel.: 70/795-7402, 
30/499-8630

E-mail: info@mikom.hu

Hirdetés
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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

3

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

Akkor és most. Ezen a héten a lillafüredi Limpiászi kereszt elne-
vezésű tábori oltárt mutatjuk be egy régi és egy új felvételen. Az 
1920-as években épült feszület és a tábori oltár a Bükk egyik leg-
ismertebb kegyhelye. A Palotaszállótól nem messze, a hegy olda-
lában kanyargó sétaút mentén található, eredetileg itt ért véget a 
lillafüredi Mária-sétány. A kereszt korpusza másolat, fából faragott 
eredetije az észak-spanyolországi Limpias nevű település temp-
lomában van, és a 17. század második felében készítette Pedro de 
Mena andalúz szobrász. Az 1930-as években a lillafüredi Limpiászi 
keresztnél tavasztól őszig minden vasárnap rendszeresen mutat-
tak be szentmiséket, ám a hagyomány hosszú időre megszakadt. 
2005. április 2-án aztán Kalna Zsolt minorita tartományfőnök újra 
szentmisét mutatott be itt, azóta minden évben kétszer, tavasz-
szal és ősszel megismétlik ezt. A kereszt 2014 tavaszán egy vihar-
ban megsérült, 2015 nyarára azonban az Északerdő helyreállította 
a kegyhelyet. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth 

Csongor fotója)

GazdikeresőGazdikereső

Csak múlt pénteken nyitotta meg idei évadját a Miskolci Csodamalom Bábszínház, vasárnap máris fesztivállal várták a ki-
csiket és a nagyokat. A Csodamalom Nyitogató reggel kilenc és délután három óra között biztosított tartalmas szórakozást 
azoknak, akik ellátogattak a fesztivál két helyszínére. A régiségvásár forgatagában és a bábszínházban is három-három előa-
dást lehetett megtekinteni. A darabokat olyan programok kísérték, mint a „CSAK Design” vásár a bábszínház udvarán; Kádár 
Ferkó Fotószínháza; az Ars Sol Luna – Bosch projekt (Néder Janka és a Miskolci Csodamalom Bábszínház közös produkciója); 
az Agyagbanda Zenekar térzenéje, valamint a Miskolci Zsonglőr Klub játszóháza. Fotó: Mocsári László

FESZTIVÁLLAL  FESZTIVÁLLAL  
NYITOTTAK ÚJRA NYITOTTAK ÚJRA 

Ezen a héten Brúnót (5602), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új 
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Hetedik u.
Fajta: keverék
Kor: 1 év
Neme: kan
Szín: fekete-barna
Súlya: 31,52 kg
Magasság: 50 cm

Egyedüli kutyusnak aján-
lott egy hűséges gazdi mellé, 
aki tudna vele sokat foglal-
kozni és nevelni. Folyamatos 
foglalkozás mellett remek őr-
kutya, házőrző válna belőle. 
Leadott kutya.

Hirdetés
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, 
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mail-
ben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. szeptem-
ber 29. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes 

megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nye-
reményt a Géniusz könyváruház biztosítja. 

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában szeptem-
ber 12-én, vasárnap délután 
4 órától a diósgyőri római 
katolikus templomból köz-
vetítenek. Az ünnepi szent-
misét bemutatja: Futó Béla 
piarista szerzetes.

Szeptember 12-én, vasárnap 
fél 10-kor kezdődik a diós-
győri Szűz Mária neve temp-
lom búcsúja. 

Szeptember 14-én, ked-
den, a Kálvária kápolnában 
búcsúi szentmisét tartanak a 
Szent Kereszt felmagasztalá-
sa tiszteletére. A karizmati-
kus szentmisét Szabó Ferenc 
József atya, a gyöngyösi feren-
ces rendház házfőnöke vezeti 
17 órától a jelenlévő atyákkal, 
közreműködik a Páterrock 
együttes.

A szirmai templom Fájdal-
mas Anya-búcsúját szeptem-
ber 19-én tartják, az ünnepi 

szentmisét 11 órától Marosi 
Balázs diósgyőri káplán mu-
tatja be.

Szeptember 19-éig lehet je-
lentkezni konfirmációra a 
Miskolc-Tetemvári Reformá-
tus Egyházközségben. Ezt a 
gyülekezet hagyományai sze-
rint egy egyéves előkészítő fo-
lyamat előz meg. Alkalmaikat 
minden héten péntek délután 
fél 5-től tartják, vasárnapon-
ként pedig közösen vesznek 
részt a 10 órakor kezdődő is-
tentiszteleten.

Péntekenként a fiataloknak 
ifjúsági bibliaóra van este 6 
órától a Deszkatemplom mel-
letti gyülekezeti teremben.

HARANGHÍREK

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Pénzügyi nehézségekre számít-
hat a héten. Önt azonban nem abból a fából faragtak, hogy ne 
tudjon mindjárt megoldást találni. A csillagai is azt jelzik, hogy 

egy mesteri tranzakcióval egy csapásra két legyet üthet.

Bika (április 21 – május 20) Ögy tűnik, folyton bizonyítani 
akar, és megfelelni valamilyen elvont elvárásoknak. Ez persze 
nem tesz jót, hisz mostanság folytonos kapkodásba hajszolja. 

Próbáljon ez egyszer lemondani a tökéletességről.

Ikrek (május 21 – június 21) Ezen a héten szellemi képessé-
gei átlag felettinek mondhatók. Ennek hasznát veheti, köny-
nyűszerrel megoldja a gondokat. Az alkotás is könnyebben 

megy, és mondhat is egy barátjának valamit, ami elgondolkoztatja.

Rák (június 22 – július 22) Bár minden erejével próbál úgy tenni, 
mint aki nagyon tevékeny, és nagyon tudja, hogy mit akar, valójá-
ban kapkod, és maga sem tudja, merre is visz az útja. Egy darabig 

még így lesz, de aztán majd tisztul a kép.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Bár az események várat-
lan fordulatot vesznek Ön körül, mégis kitart, és úgy áll a helyén, 
mintha mi sem történt volna. Dicséretes, mert ezzel másoknak is 

igazodási pontot ad. Ön lesz a héten a középpontban.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A múlt héten sikerült 
egy kicsit sokat költekeznie, pedig egyébként jól beosztja a pénzt, 
és ennek most bizony kárát látja. De a szerencse nem hagyja el: 

mindig a legínségesebb időkben áll éppen Ön mellé.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Magyarázkodással nem 
sokra megy, ha támadás éri. A legjobb, ha az ősi módszert alkalmaz-
za: a legjobb védekezés a támadás. Ha Önbe kötnek, fordítsa úgy a 

dolgot, hogy végül a támadódra hulljon vissza az az erő, amivel Önnek ment!

Skorpió (október 24 – november 22) Jobban tenné, ha nem von-
na bele mindenkit a magánéleti problémáiba. A végén éppen Önnek 
lesz elege a sok kéretlen tanácsból, amit kap. A kedvesével kapcsola-

tos gondjait elsősorban vele kellene megbeszélnie. Csak abból remélhet jót.

Nyilas (november 23 – december 21) Az élete úgy hozza, 
hogy teljesen új helyzetbe kerül, amivel eddig nem számolt. An-
nál nagyobb szerepe lehet a találékonyságnak. Az is lehet, hogy 

kapcsolatában (baráti vagy szerelmi) áll be komoly változás.

Bak (december 22 – január 20) Most Önre mosolyog a szerencse 
a pénzügyekben, de könnyen elszalaszthatja, ha folyton csak elé-
gedetlenkedik valakivel. Ha mással nem is bírja megállni, legalább 

a főnökével ne vitatkozzon, mert most nem lesz könnyű a békülés sem!

Vízöntő (január 21 – február 19) Jól nézzen körül, amerre jár, 
mert lehet, hogy az utcán valami hever az Ön számára! Valami-
lyen új sportban sok öröme lehet, de csak ha ez egyszer kitartó-

nak is bizonyul. A barátaival ne veszekedjen, vegye elő inkább a humorérzékét!

Halak (február 20 – március 20) Hiába szeretné másra fogni az 
unalom okát, valójában csak Önön múlik, hogy képes-e tartalom-
mal megtölteni a hetét. Ha kedvetlen, akkor a környezete is szürke 

lesz. Mosolyogjon, és meglátja, a külvilág visszamosolyog önre!
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