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Ötszörös az öröm öt gyerekkelÖtszörös az öröm öt gyerekkel
Huszonkettedik alkalommal rendezték meg 

múlt hétvégén a Bükki Kerékpáros Teljesítmény-
túrát. A rendkívül népszerű programra az ország 
minden részéből érkeztek, a legfiatalabb induló 
tizenkettő, a legidősebb hetvenéves volt. A szer-
vező Zöld Kapcsolat Egyesület a szokásos távokat 
– harminc, ötven, nyolcvan és száztíz kilométeres 
túrák – hirdette meg. Minden óvatosság ellenére 
sajnos történt egy baleset, ami összefogásra sar-
kallta a hasonló túrákat szervező egyesületeket.

Cikk a 9. oldalon

Családias hangulatban tekertekCsaládias hangulatban tekertek

ÚJ ÉPÜLETTEL BŐVÜL  ÚJ ÉPÜLETTEL BŐVÜL  
A HERMAN OTTÓ MÚZEUM A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Nemes céllal húzták fel szerdán a futócipőt a miskolci-

ak. A Mobilitási Hét részeként rendeztek futóversenyt, 
amivel egy látássérült kislány tanulmányait kívánták 
segíteni az akcióhoz csatlakozók.

A sporteseményen a bo-
rongós, hűvös idő ellenére is 
nagyon sokan vettek részt: 
oktatási intézmények – köz-
tük több óvoda, iskola – és 
szervezetek is képviseltették 
magukat. A futást megelő-
zően a résztvevő több száz 
gyermek közösen melegített 

a Szent István téren, majd 
délelőtt tizenegykor előbb az 
iskolások, utánuk a katonák, 
végül pedig az egyéni futók 
rajtoltak el a szimbolikus, 
2021 méteres távon. A rajt-
nál a látássérült kislány, Ta-
kács Anna is ott volt.

Folytatás a 3. oldalon

Több százan futottak Több százan futottak 
Takács Annáért Takács Annáért 

Nem sok múzeum mondhatja 
el magáról, hogy két új épület-
résszel is bővítették szűk egy 
évtizeden belül. 

A Herman Ottó Múzeum ez-
zel büszkélkedhet majd, miután 
befejeződik a jelenlegi beruhá-

zás: a Pannon-tenger Múzeum 
után új, képtárként használni 
tervezett részt kap az intézmény, 
illetve megújul a jelenlegi resta-
urálócsarnok. A beruházás már 
megkezdődött, a tervek szerint 
2022 tavaszán elkészül, nyáron 
pedig műtárgyakkal együtt fo-

gadhatja a látogatókat. Két ál-
landó jellegű képzőművészeti 
kiállítás otthona lesz az új rész, 
a Petró- mellett a Kövesi-gyűj-
temény költözik majd ide. De a 
beruházás lehetővé teszi a 2015-
ben elhunyt miskolci műgyűjtő, 
Barna György rendkívül értékes 

gyűjteményének a restaurálását 
és majdani méltó kiállítását is. Az 
emeleten Miskolc lesz a képzőmű-
vészet fókuszában, ugyanis olyan 
képeket mutatnak be a szakembe-
rek, amelyek valamilyen formá-
ban a régi várost örökítik meg.

Folytatás a 3. oldalon

Szerda délelőtt vette kezdetét 
a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat által fenntartott Lyukói 
Közösségi Ház udvarán az a 
kétnapos átfogó szűrés, amely 
a helyiek egészségi állapotá-
nak felmérésében hivatott 
segítséget nyújtani.

A „Helybe visszük a szűrő-
vizsgálatokat" program kere-
tében három speciális autó-
buszán végzett vérnyomás-, 
vércukor- és koleszterinmérést, 
illetve látott el kardiológiai, 
száj üregi és nőgyógyászati vizs-
gálatokat a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ.

Varga Andrea alpolgármes-
ter a helyszínen kiemelte: óri-

ási lehetőség mindez a helyben 
élőknek, akik a távolság vagy 
az információhiány miatt nem 
jutnak el hasonló prevenciós 
vizsgálatokra.

– A szegénységgel egyenes 
arányban romlik az egészség, 
és miután a város egésze orszá-
gosan sem áll jól ezen mutatók 

tekintetében, így különösen sok 
tennivalónk akad a hátrányos 
helyzetűek egészségtudatossá-
gának fejlesztése terén – fejte-
gette. – Az a tapasztalat, hogy 
a legkönnyebben a gyerekeken 
keresztül lehet megszólítani a 
felnőtteket, ezért is lényegesek 
a szűrésekkel párhuzamosan 

futó, a kisebbeknek szóló inter-
aktív előadások – tette hozzá.

Bertókné Tamás Renátától, 
a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ főosztályvezetőjétől 
megtudtuk: a szűréseken szülői 
kísérettel akár a tizennyolc év 
alattiak is részt vehetnek.

– A jelenlévő munkatársak 
minden támogatást megadnak 
ahhoz, hogy a TAJ-számmal 
és Ügyfélkapu-regisztrációval 
nem rendelkező lakosok is kéz-
hez kapják leletüket – nyoma-
tékosította. – Minden további 
teendőt orvosaink és asszisz-
tenseink menedzselnek, így a 
leleteket az illetékes háziorvo-
sok felé is megküldik – vázolta.

Bódogh Dávid

Egészségellenőrök a buszokon LyukóvölgybenEgészségellenőrök a buszokon Lyukóvölgyben

A családalapítástól megváltozik az ember 
élete, valóban nem lesz annyi ideje és ener-
giája önmagára, mint addig volt, de sokkal 
több élményben lesz része, mint addig volt. 
A gyerekek révén új barátokra is szert lehet 
tenni. Szabó Gábor ötgyermekes családapa 
mindenkit arra buzdít, minél több gyerme-
ket vállaljon, mert annyival több öröme lesz 
az életben, ráadásul mindenkinek a testvér a 
legnagyobb ajándék.

Cikk a 8. oldalon

Hirdetés



Önkormányzati bérlemé-
nyekre is lehet pályázni: 
ezekből kevesebb elérhető 
egyszerre, viszont lényege-
sen olcsóbbak a piaci bérla-
kásoknál.

– Az ingatlanpiacon az év ele-
jétől áremelkedést tapasztalhat-
tunk, ez jelenleg sem csökkent, 
sőt, azt mondhatnánk, a borso-
di régiót is elérte – írta le a me-
gyére jellemző tendenciát Sza-
mosi Barna Otthon Centrum 
franchise-partner, aki hozzátet-
te, ez megmutatkozik a hirde-
tési és eladási árakban is. – Az 
árak emelkedése sem tántorítja 
vissza a vásárlókat. A jelenlegi 
piacon – egy panellakás eseté-
ben – 69 nap szükséges átlag-
ban az értékesítéshez. Egy hasz-
nált téglalakás esetében ez 97 
nap. Tehát még mindig a panel 
az, ami gyorsabban „forog” a 
piacon – véli a szakember.

– Jelenleg, aki 50-60 négyzet-
méteres lakást tervez vásárolni, 
és nem feltétlenül a belváros-
ban, az 280-350 ezer forintos 
négyzetméterár között tudja ezt 
megtenni. Hangsúlyozom vi-
szont, hogy ez állapot- és kör-
nyékfüggő. A fentiek szerint  
15 400 000 – 19 250 000 forint-
ba kerül átlagosan egy 55 négy-
zetméteres lakás Miskolcon.

Miskolci bérlemények
Szamosi Barna szerint – a 

fentiek következményeként – 
az albérleteknél is tapasztal-
hattunk áremelkedést a közel-
múltban. – Jelenleg átlagban 
85-90 ezer forintot határozha-
tunk meg kiadási árban, és 2 
ezer forintos négyzetméterá-
rral lehet számolni egy kiadó 
lakás esetében. Ez átlagkom-
fortot biztosít: újépítésűnél a 
bérleti díj a 3 ezer forintot is el-
érheti négyzetméterenként.

Az ingatlanszakértő elmond-
ta azt is, hogy az albérletárak 
növekedésére hatással volt az 
augusztus végi, szeptember ele-
ji hónapforduló: a felsőoktatás-
ban tanulók ilyenkor költöznek 
be, és sokan nem a kollégiumot 

választják. Ezért tapasztalha-
tunk ilyenkor áremelkedést is.

Szamosi Barna szerint mindig 
célszerű fontolóra venni, hogy az 
adott családnak hogyan éri meg 
jobban gyermekük szállásolása.

– Fontos, hogy befektetési 
szemmel nézzük az adott hely-
zetet, hiszen a jelenlegi albérleti 
árak mellett akár már egy saját 
ingatlan hitelét is fizethetjük.

Az egyik vezető ingatlanke-
reső oldal találati listája szerint 
jelenleg 245 albérletet hirdet-
nek Miskolcon 70-390 ezer fo-
rintos havi bérleti díjjal.

Önkormányzati lakásárak
A Miskolc Holding Zrt. 

újabb, elektronikus úton be-
nyújtható lakáspályázatot 

hirdetett, ami egészen októ-
ber 4-éig elérhető. Ez lényege-
sen olcsóbb lakhatást biztosít, 
mint a piacon elérhető opci-
ók. Több kategória van: fiata-
lok számára, nyugdíjasoknak, 
piaci alapon és költségelven is 
írtak ki pályázatot, amelyek el-
érhetőek a Holding honlapján. 
A költségelven most meghir-
detett 14 lakás 15-35 ezer forint 
között mozog. A piaci alapon 
elérhető 22 lakás bruttó bérleti 
díja a nyugdíjas szekcióban 24-
45 ezer forint havonta, míg a fi-
atalok havi 25-90 ezer forintért 
juthatnak lakáshoz a megpá-
lyázni kívánt ingatlan méreté-
nek, állapotának és elhelyezke-
désének függvényében.

Bájer Máté

Aktuális
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Garanciális felülvizs-
gálatok, általános kar-
bantartás és fejlesztések 
kezdődnek hétfőtől a 
miskolctapolcai Ellipsum 
élményfürdőben.

Míg ezek tartanak, addig 
a fürdő zárva lesz – hogy az-
tán október 16-án nagyszabá-
sú rendezvénnyel, egész napos 
programokkal nyissák meg az 
őszi szezont Miskolctapolca 
legújabb látványosságában.

A nyári szezont követő ga-
ranciális felülvizsgálatok idején 
végzik el a fürdő műszaki szak-
emberei az általános karban-
tartási munkákat, így az épület, 
illetve az épületgépészeti és a 
vízkezelési technológiai beren-
dezések kötelező éves felülvizs-
gálatát és ellenőr zését.

Németh Judit, a Miskolci 
Fürdők Kft. ügyvezetője el-
mondta, a munkák részeként 
korszerűsítik a beléptető-
rendszert.

– Mindeddig nehézsé-
get jelentett, hogy az új  
kom plexumba és a korábbi 
Miskolctapolcai Strandfür-
dőbe más rendszerrel törté-
nik a beléptetés. Ezeket egy-
ségesítjük annak érdekében, 
hogy a vendégeket még kom-
fortosabb körülmények kö-
zött tudjuk kiszolgálni – fűz-
te hozzá.

Az Ellipsum zárva tartása 
alatt sem kell fürdőélmények 
nélkül maradnia az érdeklő-
dőknek, hiszen a Miskolc-
tapolca Barlangfürdő teljes 
szolgáltatáspalettájával várja 
ez idő alatt is a vendégeket.

Felkészülnek az Felkészülnek az 
őszi-téli időszakra őszi-téli időszakra 

AZ INGATLANÁRAKKAL AZ INGATLANÁRAKKAL 
EMELKEDTEK A BÉRLETI DÍJAK IS EMELKEDTEK A BÉRLETI DÍJAK IS 

A piaci ár töredékéért lehet önkormányzati lakáshoz jutni. Fotó: Juhász Ákos

A szeptember 18-19-i hétvé-
gével kezdetét vette az első 
miskolci közösségi gyűlés, 
amelynek az az egyik fő im-
pulzusa, hogy bár merőben 
új a módszer és tanulni kell 
azt, az emberek nyitottak rá.

A tapasztalatokat Bördős 
Éva, az egyik megvalósító 
szervezet, a DemNet Alapít-
vány igazgatója összegezte.

A részvételiség jegyében 
tető alá hozott újító vállal-
kozása Miskolc városának a 
DemNet Alapítvánnyal és a 
Dialóg Egyesülettel közösen 
megvalósított első miskolci 
közösségi gyűlés, amely célja 
bevonni az állampolgárokat a 
döntés-előkészítési folyama-
tokba. Mindez két hétvégén 
keresztül történik.

Szeptember 18-19-én java-
részt a klímakérdést – ami 
a gyűlés alaptémája – érintő 
szakmai programok várták a 
véletlenszerűen kiválasztott 
ötven miskolcit, hogy aztán 
az október 2-3-ai folytatáson 
megalapozottan alkothassa-
nak véleményeket és javasla-
tokat a város lakosságát repre-
zentáló résztvevők.

Bördős Éva úgy nevezte ezt, 
mint a „tanulás hétvégéje”. A 
jelenlévők olyan előadásokat 

hallgattak meg, amelyek a le-
vegőminőség és a klímakérdés 
témaköreivel foglalkoztak, a 
hallottakat aztán kiscsopor-
tos foglalkozások során fel-
dolgozták. Októberben ismét 
összedugják a fejüket, hogy 
akkor már azt határozzák 
meg, milyen javaslatokat és 
véleményeket fogalmazzanak 
meg a városvezetés felé.

A döntéshozók előzetesen 
vállalták, hogy ezeket figye-
lembe veszik majd a város-
tervezés és Miskolc szakpo-
litikáinak kidolgozása során, 
hiszen a közösségi gyűlésen 
résztvevő emberek összetéte-
lük (nem, kor, lakhely és vég-
zettség) alapján arányosan 
megegyeznek a város lakos-
ságával. Ez azt jelenti, hogy az 
ő álláspontjuk statisztikailag 
mindenkiét jelenti.

A DemNet Alapítvány 
igazgatója megosztotta, hogy 
kérdőívben mondták el ta-
pasztalataikat a résztvevők. 
Ez alapján több mint 80 szá-
zalékuk pozitívan csalódott. 
Emellett aktívak voltak a cso-
portbeszélgetések során és 
konstruktívan dolgoztak egy-
mással, ami nagyon fontos 
ahhoz, hogy hasznos javasla-
tok szülessenek.

A szervezők nagyon sok-
szor hangsúlyozzák, hogy bár 
itthon még tanuljuk a rész-
vételi demokráciát, egyre in-
kább tapintható az állampol-
gárok részéről az igény, hogy 
beleszóljanak a közügyekbe, 
és aktívan alakítsák a környe-
zetüket. A miskolciak ebben 
partnerek, hiszen nyitottak 
voltak a közösségi gyűlés új 
módszerére.        Király Csaba

MISKOLC RÁÉRZETT  MISKOLC RÁÉRZETT  
A KÖZÖSSÉGI GYŰLÉSREA KÖZÖSSÉGI GYŰLÉSRE

Rendhagyó programot 
szervezett a Magyarországi 
Légimentésért Alapítvány 
pénteken a Szent István 
térre: egy helikopter szállt 
le a város szívében. A vá-
rosháza aulájába ugyanis 
véradásra hívták főleg az 
első véradókat, valamint a 
már sokadszor segítő em-
bereket.

A kampány apropóját az 
adta, hogy 2019 decembere 
óta a budaörsi mentőhelikop-
ter két egység nulla negatív 
vért is szállít fedélzetén. Ezt 
a súlyosan sérült vagy egyéb 
okból kivérzett betegek ellá-
tása során alkalmazták, eddig 
több mint hússzor. – A tapasz-
talatok nagyon pozitívak, szá-

mos esetben a betegek a hely-
színi vérátömlesztés nélkül 
nagy valószínűséggel már el 
sem jutottak volna a kórházig, 
hogy esélyt kapjanak a felépü-
lésre – mondta el Böszörményi 
Péter, a Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft. miskolci bá-
zisvezetője. A legfiatalabb sé-
rült néhány hónapos csecse-
mő, a legidősebb 75 éves volt. 
– A helyszíni transzfúzió egy 
kiemelkedő mentéstörténel-
mi mérföldkő, mellyel Európa 
élmezőnyébe kerültünk. Cél, 
hogy a vérkészítmények mind 
a hét légibázison (Budaörs 
mellett Balatonfüreden, Sár-
melléken, Pécsen, Szentesen, 
Miskolcon és Debrecenben) 
minél előbb elérhetőek legye-
nek – mondta.

Arnóczki Tímea, a szerve-
ző Magyarországi Légimen-
tésért Alapítvány kuratóriu-
mi tagja szerint sok véradót 
kivontak a rendszerből az el-
múlt évek eseményei. – Sokan 
félnek a járvány miatt. Ezt a 
rendezvényt azért szerveztük 
ilyen látványosra, hogy kife-
jezetten a fiatalokat szólítsuk 
meg. Szeretnénk hagyományt 
teremteni – utalt ezzel a szep-
tember utolsó vasárnapján 
tartott szív világnapjára.

A megnyitón elhangzott, 
hogy számos szervezet állt a 
kezdeményezés mellé, többek 
között Miskolc önkormány-
zata, a Magyar Vöröskereszt, 
az Országos Vérellátó Szolgá-
lat és a Magyar Honvédség is.

Grubert Roland, a Magyar 
Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei 
Szervezetének igazgatója el-
mondta, azt szerették volna el-
érni, minél többen jelentkez-
zenek a véradók táborába. – A 
nyár mindig nagyon passzív 
véradás szempontjából, de 
most, hogy újra jelenléti okta-
tás van, már szervezzük kite-
lepüléseinket a középiskolák-
ba. Mostantól tehát a véradók 
száma biztosan növekedni fog 
– hangsúlyozta.

Répássy Olívia

Helikopterrel toboroztak Helikopterrel toboroztak 
első véradókatelső véradókat

A „tanulás hétvégéje” októberben folytatódik. Fotó: J. Á.



Az önkormányzat és a köz-
lekedési cég visszautasítja az 
elhangzott vádakat, és azt 
kérik, a csatározást a közös-
ségi közlekedés kapuin kívül 
folyassák.

Több hónapja folyamatosan 
a politika célkeresztjében van 
a Miskolc Városi Közlekedé-
si Zrt. (MVK). Tavasz óta csak 
kevés olyan hét van, hogy a Fi-
desz-KDNP miskolci képviselői 
ne kritizálnák sajtótájékoztatón 
a miskolci menetrendet, vonal-
hálózatot meg úgy általában az 
MVK-t, és azon keresztül a vá-
rosvezetést.

A hét elején csatlakozott a 
közlekedési céget kritizálók 
táborához Hegedűs Andrea 
(DK) és Szilágyi Szabolcs (Job-
bik) országgyűlési előválasztá-
si képviselőjelölt is. A miskolci 
közösségi közlekedés jelenle-
gi állapotát elsősorban ugyan 
szerintük is az MVK-nak több 
milliárd forintot ki nem fize-
tő előző, fideszes városvezetés 
idézte elő, és kritizálták a kor-
mányzati támogatás elvonását 
megszavazó fideszes országy-
gyűlési képviselőket, emellett 
azonban kritikával illették a 
közlekedési cég vezetését is. 
Szilágyi Szabolcs már a leg-
utóbbi közgyűlésen kezdemé-
nyezte a cégvezető felmenté-
sét, mert szerinte ő is felelős a 
jelenlegi menetrend anomáliái 
miatt. Hegedűs Andrea hétfőn 
kijelentette: pártja, a DK is tá-
mogatja a kezdeményezést.

A bejelentés nem maradt vá-
lasz nélkül. Előbb a miskolci 
önkormányzat reagált a város 
cégét ért támadásokra, egy nap-
pal később pedig az MVK ve-
zérigazgatója is megtette ezt.

Közös ügy
A polgármesteri hivatal köz-

leménye elején elismétli, hogy 
az MVK-tól jelenleg nagyon hi-
ányzik az a több milliárd forint, 
amit még az előző városveze-
tés idején nem fizettek ki a cég-
nek. Hozzáteszik: a megörökölt 
helyzetet súlyosbította, hogy a 
pandémiára hivatkozva a kor-
mány súlyos milliárdokat vett 
el a várostól.

„Miskolc ennek ellenére is 
erején felül teljesítve dolgozott 
azért, hogy a működésképte-
lenség határára kényszerített 
MVK Zrt. ne omoljon össze, a 
városi tömegközlekedés ne áll-
jon le, járjanak a buszok, vil-
lamosok, és a lehetőségekhez 
mérten az utazóközönség igé-
nyeit a legnagyobb mértékben 
ki tudják elégíteni – hangsú-
lyozták, hozzátéve: továbbra is 
elkötelezettek a tömegközleke-
dés ügye mellett.

Kiemelték, a Velünk a Vá-
ros-frakció tudomásával és jó-
váhagyásával, Badány Lajos 
alpolgármester kezdeményezé-
sére hetek óta zajlik az MVK 
Zrt. átfogó, részletes átvilágítá-
sa, amelyen jelenleg is két kül-
sős cég dolgozik egyszerre.

– A város vezetése hisz ab-
ban, hogy a miskolci tömegköz-

lekedés nem eshet áldozatául 
sem politikai játszmáknak, sem 
személyes sérelmeken, érdeke-
ken vagy célokon alapuló hecc-
kampányoknak. Mindannyi-
unk közös ügye, csakúgy, mint 
az, hogy a jelenlegi nehéz kö-
rülmények között is a legtöbbet 
tudjuk kihozni a rendelkezésre 
álló erőforrásokból.

Erőn felül
Demeter Péter ezt követően 

úgy fogalmazott, minden, az 
MVK ellen felhozott vádat ha-
tározottan visszautasít, érkez-
zen az bárhonnan is.

– Az MVK Zrt. vezetése és 
minden munkavállalója nap 
mint nap azon dolgozik, hogy 
az önkormányzat által megren-
delt szolgáltatást gazdaságosan, 
fenntartható módon és a lehető 
legjobb színvonalon teljesítse 
– írta a vezérigazgató, aki hoz-
zátette, hasonló problémákkal 
küzdenek más hazai nagyvá-
rosban is. Véleménye szerint a 
problémák gyökere két fő okra 
vezethető vissza: a csökkenő 
bevételekre és a folyamatosan 
növekvő költségekre.

– A világjárvány és a korlá-
tozó intézkedések miatt 2020-
ban 900, 2021-ben 550 millió 
forint bevételkiesés keletkezett 
Miskolcon. A veszélyhelyzet 
kapcsán bizonyos utasok szá-
mára biztosított ingyenes uta-
zási kedvezmények állami el-
lentételezése nem történt meg, 
az MVK esetében Miskolcon ez 
meghaladja az ötezer főt, ami 

idén 360 millió forintos bevétel-
kiesést jelent. Ráadásul a helyi 
közösségi közlekedés állami tá-
mogatása 2020-ban és 2021-ben 
megszűnt, ami 500-500 millió 
forint bevételkiesést jelent. Ösz-
szességében tehát az elmúlt két 
évben mintegy 2,8 milliárd fo-
rint bevételkieséssel kellett szá-
molnunk – részletezte.

Az üzemanyagárak viszont 
továbbnőttek: benzinre, gáz-
olajra, CNG-gázra és villamos-
energiára az áremelkedések mi-
att ma dupla annyit kell költenie 
a cégnek, mint 2019-ben. A bér-
költségek emelkedése az elmúlt 
két évben több mint 400 millió 
forint többletköltséget jelentett 
a társaság számára.

Inkább dolgoznának
Így aztán az MVK-nak két 

lehetősége volt: az egyik, hogy 
változatlanul biztosítja a város 
a szolgáltatást, és mellette pó-
tolja – a jogszabályokban elő-
írt módon – a bevétellel nem 
fedezett indokolt költségeket 
úgynevezett ellentételezés for-
májában a társaság felé. A má-
sik, hogy kisebb teljesítményt 
és szűkebb szolgáltatást rendel 
meg csökkentett menetrend 
bevezetésével.

Ez utóbbi választást a cég-
vezető szerint az is indokolta, 
hogy a korábbi évek tartozásá-
nak pénzügyi fedezetét bizto-
sító hitelkeret kimerült volna 
a korábbi mértékű közlekedési 

szolgáltatás biztosítása mellett, 
az MVK nem tudta volna kifi-
zetni a béreket, az üzemanya-
got, kvázi bezárhatta volna a 
kapuit.

Demeter Péter azt kérte a 
miskolci politikusoktól, hogy 
segítsék a közösségi közleke-
dés fenntarthatóságát, finan-
szírozhatóságát, fejlődését, 
képviseljék a helyi érdekeket, a 
miskolciakat, és ne változtas-
sák politikai színtérré a miskol-
ciakért dolgozó vállalatokat.

– Az MVK eddig sem és a to-
vábbiakban sem kíván politikai 
csatározásokban részt venni, 
helyette végezzük a szakmai fel-
adatainkat – zárta.

Tajthy Ákos

2021. szeptember 25. | 38. hét | XVIII. évfolyam 38. szám
Miskolci Napló – A város lapja Aktuális 3 

POLITIKAI CSATÁROZÁSOK HELYETT TÉNYEKPOLITIKAI CSATÁROZÁSOK HELYETT TÉNYEK

Csökkenő bevételek, növekvő költségek nehezítik az MVK működését. Fotó: Mocsári László

Az épületben több kiállítás 
is helyet kap majd, az euró-
pai innovatív múzeumok-
kal versenghet Miskolc.

Folytatás az 1. oldalról
Szolyák Péter, a Herman 

Ottó Múzeum (HOM) igaz-
gatója elmondta, a Görgey Ar-
túr utcában található épületet 
eredetileg 1953-ban adták át 
mint pártházat. Ezt követően, 
1979-ben költözött be a múze-
um elődje, majd a következő 
jeles dátumra 2013-ig kellett 
várni, amikor is megépült a 
Pannon-tenger Múzeum. Ezt 
a sort egészíti ki a még építés 
alatt álló, főépület mögötti új 
kiállítóegység.

Amellett, hogy a mostanra 
szűkössé vált főépületben kom-
fortosabb lesz a munka, az új 
épületrész funkciójából adódó-
an felszabadul az eddigi képtár 
helye. Időszakos kiállítóterem-
ként funkcionál majd tovább 
képzőművészeti és egyéb tema-
tikájú tárlatok számára.

A fejlesztési projekt része 
emellett a bükkábrányi ős-
fák okán elkészült konzervá-
lócsarnok felújítása is. A mú-
zeumigazgató megjegyezte, 
hogy ez lehetővé teszi a 2015-
ben elhunyt miskolci mű-
gyűjtő, Barna György rendkí-
vül értékes gyűjteményének a 
restaurálását és majdani méltó 
kiállítását.

Pirint Andrea, a múzeum 
művészettörténésze arról is 
beszélt, hogy milyen konk-
rét tartalom töltheti meg az 
új épületet: két állandó jellegű 
képzőművészeti kiállítás ott-
hona lesz az új rész: a Petró- 
mellett a Kövesi-gyűjtemény 
költözik majd ide. Mindezek 
több száz műtárgyat foglalnak 
magukba.

Az emeleten Miskolc lesz a 
képzőművészet fókuszában, 
ugyanis olyan képeket mutat-
nak be a szakemberek, ame-
lyek valamilyen formában a 
régi várost örökítik meg a mo-
dernizálás kezdete előtti idők-
ből. Pirint Andrea megjegyez-
te, hogy ez utóbbi a HOM saját 
gyűjtése. Már egészen az 1920-
as évektől kezdődően él a cél, 

hogy ez a tematikus kollekció 
létezzen. Ennek megfelelően a 
mai napig gyarapítják annak 
tartalmát.

A beruházással kapcsolat-
ban Veres Pál polgármester el-
mondta, több okból is örömteli 
annak megvalósulása. A kul-
túra a pandémia miatti egyik 
legtöbb veszteséget elszenve-
dett terület, hiszen számos 
program maradt el vagy nem 
tudott megvalósulni. Emellett 
azért is üdvözlendő a múzeum 
bővítése, mert a város kulturá-
lis élete szempontjából is meg-
határozó eseményről van szó.

– A Herman Ottó Múzeum 
már most is országos és nem-
zetközi hírű intézmény, amely 
így továbbgyarapodhat, va-
lamint még színvonalasabb, 

tartalmasabb és érdekesebb 
programokkal fogadhatja a lá-
togatókat. Emellett az európai 
innovatív múzeumokkal ver-
senghet Miskolc – tette hozzá 
a polgármester.

Zárásként egy – Winston 
Churchill angol miniszterel-
nökhöz kapcsolódó – anekdo-
tát idézett fel: amikor a II. vi-
lágháború idején azt javasolták 
neki, hogy a hadiköltségeket a 
kulturális kiadásokból fedez-
zék, felháborodva visszakér-
dezett: akkor minek indulunk 
háborúba?! „Én is úgy gon-
dolom, hogy a lehető legtöbb 
forrást próbáljuk odaadni a 
kultúra fenntartására és fej-
lesztésére. Még ha szűkösek is 
a lehetőségeink” – zárta beszé-
dét Veres Pál.       Király Csaba

ÚJ ÉPÜLET, BŐVÜLŐ KULTURÁLIS KÍNÁLAT ÚJ ÉPÜLET, BŐVÜLŐ KULTURÁLIS KÍNÁLAT 

Takács Anna megsegíté-
sére a Magyar Honvédség 
szervezett futóversenyt.

Folytatás az 1. oldalról
Ahogyan arról korábban be-

számoltunk, a sporteseményt a 
Magyar Honvédség hívta élet-
re, mégpedig azért, hogy segít-
hessenek Takács Norbertnek, 
a Magyar Honvédség 2. vitéz 
Vattay Antal Területvédelmi 
Ezred miskolci, 10. Területvé-
delmi Zászlóaljánál szolgála-
tot teljesítő altisztnek, akinek 
kislánya, Takács Anna születé-
si rendellenességből adódóan 
súlyosan látássérült.

Molnár Sándor táborpa-
rancsnok elmondta, altiszt-
jének családja szerette vol-
na, ha Anna normál és nem 
speciális általános iskolában 
kezdené meg tanulmányait 
a lakóhelyén. Ezt azonban a 
Vakok és Gyengénlátók Bu-
dapesti Intézete abban az 
esetben engedélyezi, ameny-
nyiben a család megvásárol-
ja az általuk javasolt látásse-
gítő oktatási eszközöket. A 
szükséges segédeszközök a 

család költségvetéséből nem 
kigazdálkodhatók.

– Miután ezt megtudtam, 
átgondoltam, hogyan tud-
nánk segíteni a családnak és 
természetesen Annának, és 
ezt követően döntöttünk úgy, 
hogy az önkormányzattal és 
a Supersum Alapítvánnyal 
közösen megszervezzük ezt 
a nem mindennapi futóver-
senyt – mondta.

A kezdeményezéshez Mis-
kolc város önkormányzata 
örömmel csatlakozott – ezt 
már Szopkó Tibor, Miskolc al-
polgármestere mondta el la-
punknak. „Segítettük a futó-
verseny szervezését is, hiszen 
szerettük volna, hogy minél 
többeket elérjen a jótékony-
sági akció híre. Arra különö-
sen büszke vagyok, hogy a 
városházán magánakcióként 
egy gyűjtés is elkezdődött, az 
összegyűlt összeget hétfőn 
szeretnénk átadni Annának – 
mondta.

Az eszközvásárlásra szánt 
támogatás a Supersum Alapít-
vány segítségével jut el a csa-
ládhoz.                                   T. Á.

Nemes céllal futottak  Nemes céllal futottak  
kicsik és nagyokkicsik és nagyok

A lehető legtöbb forrást biztosítják a kultúra számára. Fotó: Juhász Ákos



A Miskolc Holding Zrt. ti-
zenöt éves fennállása alkal-
mából készült sorozatunk-
ban ezúttal a cégcsoporton 
belül a MIKOM Miskolci 
Kommunikációs Nonprofit 
Kft. munkáját ismerhetik 
meg az olvasók.

A cég három fórumon szál-
lítja a híreket a miskolciaknak 
és a környéken lakóknak, főleg 
róluk, borsodiakról és az or-
szág, világ történéseiről is.

A Miskolc TV megalaku-
lásával kezdődött a történet 
1985. április 15-én, többszöri 
költözést követően, 2006-tól 
vette birtokba jelenlegi helyét 
a szerkesztőség a Kis-Hunyad 
utcában. Ekkor már volt Mis-
kolci Napló – az első 2004. 
március 13-án jelent meg –, 
majd az utolsó költözés után 
már az online térben is hódí-
tott az újság, ma a minap.hu-n.

A MIKOM Nonprofit Kft. 
ügyvezetője Hatvani Olivér. 
– A közszolgálati mellett ke-
reskedelmi és szórakoztató 

tartalmakat is gyártunk kultu-
rális, közéleti, politikai, sport, 
gazdasági és tudományos te-
rületen. Termékkínálatunk-
ban szerepelnek a harminchat 
éves Miskolc TV műsorai, a 
hetilap összesen hetvenötezer 
példányban jelenik meg szom-
batonként, és hírportált is mű-
ködtetünk. Büszke vagyok a 
három terület szimbiózisára – 
mondta az ügyvezető.

A MIKOM négy divíziója – 
média, gazdasági, technikai és 

értékesítési – közül előbbit ne-
vezte meg zászlóshajóként. A 
médiatartalmakban minden 
korosztály megtalálhatja az ér-
deklődési körének leginkább 
megfelelő témát, és a város és 
környékének híreiről, prog-
ramjairól is tájékozódhat.

A lapot a társaság székhelyén 
működő grafikai stúdióban ál-
lítják össze a felelős szerkesztő 
személyes irányítása mellett. A 
Miskolc TV munkatársai egye-
di megrendelések alapján rek-

lámspotokat és imázsfilmeket, 
a Miskolci Napló és a minap.
hu munkatársai pedig akár ki-
adványokat is elkészítenek kül-
sős megbízások alapján.

A cég üzemelteti a Miskolc 
frekventált pontjain található 
LED óriáskivetítőket is, me-
lyek napi frissítésű, helyben 
gyártott, informatív tartalma-
kat sugároznak, ugyanakkor 
sok esetben egyedi rendezvé-
nyek alapjául is szolgálnak.

Répássy Olívia

Hírek tévében, újságban, netenHírek tévében, újságban, neten

Lehetőségei tükrében fo-
lyamatosan végzi a re-
konstrukciót a távhőszol-
gáltató, a vezetékrendszer 
kétharmadának cseréje 
azonban még hátravan.

Egyre gyakrabban okoz kel-
lemetlenséget a miskolciak 
számára a távhővezetékek lyu-
kadása. A lakásokban ilyenkor 
nincsen szolgáltatás, a javítás 
pedig utak, járdák felbontásá-
val, emiatt pedig átmeneti for-
galmi akadályokkal járhat.

A miskolci távfűtési rend-
szert üzemeltető MIHŐ Kft. 
szolgáltatási igazgatójának 
elmondása szerint ők min-
dent elkövetnek annak érde-
kében, hogy az általuk nyúj-
tott szolgáltatás folyamatos 
legyen, a meghibásodások 
azonban időnként elkerülhe-
tetlenek.

– Az utóbbi években meg-
növekedett a meghibásodá-
sok száma, aminek az az oka, 
hogy a vezetékhálózatunk 
java része a panelépületekkel 
egy időben, a hetvenes-nyolc-
vanas években épült. A háló-
zat nagyobb része elöregedett, 
és egyre sűrűbben hibásodik 
meg. Ennek az oka többségé-
ben az, hogy a külső vízbetö-
rések elkorrodálják az acél-
csöveket, tartószerkezeteket 
– részletezte Kovács Tamás.

Öreg hálózat
Az öreg hálózat cseréjét fo-

lyamatosan végzi a MIHŐ, 
ebben az évben például a 
Csermőkei úton és a Pap-
szeren cseréltek, cserélnek ki 
egy-egy nagyobb szakaszt. A 
szolgáltatási igazgató elmon-
dása szerint az előre tervez-
hető munkákat jellemzően a 
nyári karbantartási időszak-
ban végzik, és általában olyan 
szakaszokra esik a választá-
suk, ahol a korábbi években 
több volt a meghibásodás.

– Mindig az a fő szem-
pontunk, hogy a fogyasztót 
minél kevesebb ideig érint-
se a szolgáltatáskiesés. Ezért 
éjjel-nappal rendelkezés-
re állnak szakembereink, a 
legfontosabb anyagokból 
raktárkészletünk van, így ha-
vária esetén átlagosan hét óra 
alatt el tudjuk hárítani a hi-
bát – hangsúlyozta Kovács 
Tamás.

Vannak olyan esetek is, 
amikor a meghibásodás le-
hetővé teszi, hogy a javítási 
feladatokat egy alkalmasabb 
időpontra halasszák. „Ez tör-
ténhet azért, hogy ne kelljen 
ideiglenes gyors javítást vé-
geznünk egy alkatrész hiánya 
miatt, és csak később elvé-
gezni a végleges javítást, vagy 
akár azért is, hogy az érintett 
épületek számára kedvezőbb 

időjárási körülmények mellett 
történjen a hibaelhárítás – tet-
te hozzá az igazgató.

Gyorsulhat a rekonstrukció
A MIHŐ teljes vezetékhá-

lózata durván száz kilométer, 
Kovács Tamás elmondása sze-
rint ennek nagyjából a kéthar-
mada az, ami megérett a cseré-
re. A hőszolgáltató a vezetékek 
korszerűsítését folyamatosan 
végzi, önerőből azonban csak 
kisebb szakaszokon tudnak 
dolgozni. Idén félmilliárd fo-
rintból nagyjából nyolcszáz 
méteren korszerűsítették a há-
lózatot, ez az a volumen, amit 
egy évben be tudnak vállalni.

– A gond az, hogy az üte-
mezett csere első tíz évében 
körülbelül huszonöt kilomé-
ternyi vezetéket kellene cse-
rélni az üzembiztonság ér-
dekében, ehhez pedig külső 
forrásra lenne szükségünk – 
hangsúlyozta az igazgató.

A távhőszolgáltató remé-
nyei szerint – amint azt Ko-
vács Tamás hozzátette – a 
2021-2027 közötti pályáza-
ti időszak forrásai hamaro-
san elérhetővé válnak a táv-
hőszolgáltatók számára, ez 
pedig jelentősen felgyorsít-
hatja a hazai nagyvárosok, 
köztük Miskolc távhőrend-
szerének rekonstrukcióját.

Tajthy Ákos
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ERŐMŰVEK ÉJSZAKÁJA – 2021. OKTÓBER 8.
Az energia és ami mögötte van

A világjárvány okozta tavalyi kényszerszünet után 2021. október 8-án ismét várja lá-
togatóit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) szervezésében 

megvalósuló Erőművek Éjszakája – az ország legnagyobb és legnépszerűbb  
energiaipari rendezvénye, melyhez Miskolc városa is csatlakozott.

A MIHŐ Kft. és a közreműködő partnerek tisztelettel meghívnak minden érdeklődőt  
az alábbi programokra:

Bioenergy-Miskolc Kft.  
– faapríték-tüzelés megtekintése
Helyszín:  3534 Miskolc, Muhi utca (Shinwa gyár és 

Szinva-patak közötti terület)
Program: 
ü  Faapríték-tüzelésű kazánház és a MIHŐ Kft. kor-

szerű távfelügyeleti rendszerének bemutatása
ü  Meghökkentő fizikai kísérletek: Dr. Póliska Csaba, 

Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, 
egyetemi docens

Időpontok:  14:00-15:30 óráig, 16:00 -17:30 óráig, és 
18:00 -19:30 óráig

Az érdeklődőket meglepetésajándékkal várják, valamint 
időpontonként kisorsolásra kerül egy szerencsés nyertes.

MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft.  megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/a
Program:  Kombinált Ciklusú Erőmű, Gázmotoros 

 kiserőmű és Fűtőmű bemutatása
Időpontok:  14:00 – 15:00 óráig, 16:00-17:00 óráig, 18:00 

– 19:00 óráig

KUALA Kft. Hőközpontja, Miskolci Geotermikus Projekt 
megtekintése
Helyszín: 3531 Miskolc, Tatár u. 29/a 
Program:  Magyarország egyik legnagyobb távfűtési 

célú geotermikus projektjének bemutatása
Időpontok:  15:00 – 16:00 óráig, 17:00 – 18:00 óráig, 

19:00 – 20:00 óráig

15 éve együttműködünk

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött az www.eromuvekejszakaja.hu  oldalon. Érdemes követni a MEKH 
Facebook-oldalát is, ahol a szervezők nyereményjátékot is indítottak, melynek fődíja egy elektromos roller.

Hirdetés

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Szeptember 27., hétfő: 06:00 Az elő-

ző esti adás ismétlése, 09:50 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Miskolci Napló, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 Kvantum, 20:00 Híradó ism., 
20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 A ba-
rokkváros foglyai, 21:30 Képújság

Szeptember 28., kedd: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 Egy nap a világ – Prága, 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 Valaki jár a fák hegyén, 21:00 
Képújság, 

Szeptember 29., szerda: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Basszuskulcs, 19:00 Hír-
adó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 
Egészségpercek ism., 20:00 Híradó 
ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 A 
dombba zárt gyár, 21:00 Képújság

Szeptember 30., csütörtök: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Promenád (kul-
turális magazin), 19:00 Híradó ism., 

19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:25 Gaz-
dasági Navigátor 
ism., 20:00 Híradó ism., 20:15 Idő-
járás-jelentés, 20:25 A Dunakanyar 
és a Szentendrei-sziget titkai, 21:00 
Képújság

Október 1., péntek: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Köztünk élnek, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 Suhanj velem! ism., 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 A föld nyeli el, 21:00 Képújság

Október 2., szombat: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 11:00 Képúj-
ság, 18:00 Krónika (heti hírössze-
foglaló), 18:25 Miskolci Napló ism., 
19:00 Krónika ism., 19:25 Luther 
Márton Békéscsabán, 20:00 Króni-
ka ism., 20:25 Neve is van, Budapest 
– 2. rész, 22:00 Képújság

Október 3., vasárnap: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 11:20 Képúj-
ság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 
18:25 Promenád ism., 19:00 Króni-
ka ism., 19:25 Basszuskulcs ism., 
20:00 Krónika ism., 20:25 Magyar-
ország kincsei, 21:10 Képújság.



Karácsony Gergely minisz-
terelnök-jelölt miskolci 
utcafórumán úgy fogalma-
zott: a jelenlegi kormányt le 
kell váltani annak érdeké-
ben, hogy Magyarország 
mindannyiunk közös ha-
zája lehessen. Ennek pedig 
első lépése az előválasztás.

Utcafórumot tartottak ked-
den a Centrum előtt, az elővá-
lasztási sátor közvetlen környe-
zetében. Először a két miskolci 
politikus szólt, a sort Simon Gá-
bor kezdte, aki úgy fogalmazott: 
Magyarországnak rendszer-
váltásra van szüksége. „Mi egy 
olyan országban szeretnénk élni, 
ahol nem nyomják el az embert, 
ahol mindenki egyenlő, ahol 
mindenkinek annyi joga van 
és annyi kötelezettsége, mint a 
szomszédjának, embertársának 
vagy annak, akinek 10 milliárd 
forintos jachtja van az Adrián. 
Mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen 
ország megteremtése nem álom, 
hanem maga a realitás. Egy ilyen 
országot önökkel együtt fel tu-
dunk építeni, ehhez az első lépés 
az előválasztás” – jelentette ki.

Változást sürgettek
Varga László beszédében 

Orbán Viktor jelenlegi minisz-
terelnök előző napi, napirend 
előtti felszólalásáról szólt. Mint 
mondta, az abban elhangzot-
tak alapján olyan, mintha két 
Magyarország lenne.

– Így volt ez az elmúlt tizen-
egy évben, de különösen az el-
múlt másfél évben; nagyon so-
kan kerültek nehéz helyzetbe, 
szegényedtek el, ő pedig egy 
sikerpropagandát adott elő. 
Azt hiszem, hogy mi, miskol-
ciak értjük, milyen változásra 
van szükség, hiszen 2019 őszén 
összefogással már meg tud-
tuk teremteni annak a feltéte-
leit, hogy ez másképp legyen. 
Azonban tarthatatlan az a visz-
szatámadás, amit a kormány ré-
széről ez a város és ez a város-
vezetés kapott. Vissza kell adni 
Miskolcnak, ami jár, amit a 
kormány elvett – hangsúlyozta 

Varga, hozzátéve, azért szeret-
nének küzdeni, hogy Miskolc 
ne másodosztályú város legyen 
a kormány szemében.

A demokrácia újjászületése
Tóth Bertalan az előválasz-

tás jelentőségéről szólt. Az 
MSZP társelnöke azt mondta, 
„az előválasztás a demokrácia 
újjászületése hazánkban".

– És ennek kezdettől az 
MSZP-Párbeszéd szövetség 
volt a legfőbb motorja. Mi vol-
tunk azok, akik a fővárosban 
kezdeményeztük az első hazai 
előválasztást, és meg is nyer-
tük azt. A cél, hogy a 106 egyé-

ni választókerületben közösen 
válasszuk ki a legalkalmasabb 
jelölteket, akik le tudják győzni 
a fideszes jelölteket.

Karácsony Gergely úgy fogal-
mazott, az előválasztás kezde-
tén „volt egy kis ellentámadás", a 
hatalom „rendszeresen megpró-
bálja elhallgattatni azokat, akik 
le akarják őket váltani". – Mi 
ebben edződtünk, szóval azzal 
fogjuk meghálálni a kis „troll-
kodásukat”, hogy a változás ér-
dekében rengetegen mennek el 
választani szeptember 28-áig.

A miniszterelnök-jelölt ki-
emelte, az előválasztásnak 
nem csak az a célja, hogy le-

váltsák a kormányt és a jelen-
legi hatalmi rendszert.

– Vissza szeretnénk adni a 
demokrácia eredeti értelmét, 
azt, hogy a nép uralkodik, és 
nem a népen uralkodnak. En-
nek a fordulatnak a kezdőlépése 
az, hogy a pártok megértették: a 
politika nem a politikusokról, 
hanem az emberekről szól, és 
éppen ezért kell önöknek elin-
dítani a változást azzal, hogy az 
előválasztáson kezükbe veszik 
a saját sorsukat. Minden egyes 
szavazat kiver egy téglát a NER 
építményéből, abból a hatalmi 
rendszerből, aminek lejárt az 
ideje Magyarországon.

Több figyelem
Karácsony Gergely úgy fo-

galmazott, a régiónk sokkal 
több figyelmet és együttműkö-
dést igényel a mindenkori kor-
mánytól, mint amit az elmúlt 
évtizedekben megkapott.

– Azzal, hogy továbbsarcol-
ják azokat a városokat, amelyek 
a korábbi fideszes vezetés hi-
bájából most nehéz helyzetben 
vannak, nem a városvezetőket, 
hanem az ott élőket büntetik. 
Az a kormány, amely számá-
ra léteznek első és másodran-
gú városok, nem érdemli meg, 
hogy ennek az országnak a ve-
zetője legyen. Le kell váltani. 
Ígérem, mi gyökerestül kitép-
jük ezt az egész uralkodó, uri-
záló kultúrát. Ehhez kellenek 
önök, az előválasztás révén meg 
fogjuk változtatni ezt az orszá-
got, és utána egy új, közös ha-
zát építünk Magyarországon 
– mondta a miniszterelnök-je-
lölt, aki végül kijelentette: azért 
vállalta a jelöltséget, hogy közös 
nevezőre juttassa a pártokat a 
választáson és ezt követően ké-
sőbb a kormányzásban is.

Simon Gábor végül arra kér-
te Karácsony Gergelyt, hogy 
egy győztes választást követően 
soron kívül adják vissza Mis-
kolcnak az MVK-tól elvont évi 
ötszáz millió forintos állami tá-
mogatást. Erre a miniszterel-
nök-jelölt a fórum képviselői 
előtt ígéretet tett.

Tajthy Ákos

„Vissza szeretnénk adni a demokrácia eredeti értelmét”. Fotó: Horváth Csongor

Nemcsak az előválasztásra 
és a jövő áprilisban esedékes 
„nagy” választásra kért támo-
gatást a szavazóktól Dobrev 
Klára Miskolcon, hanem a 
kormányváltást követő rend-
szerváltás végigvitelére is. Ez 
„kőkemény feladat” lesz a DK 
miniszterelnök-jelöltje sze-
rint, aki részletezte politikai 
programját is a vasárnapi, di-
ósgyőri utcafórumon.

Legutóbb június 4-én járt 
a borsodi megyeszékhelyen a 
Demokratikus Koalíció elővá-
lasztási miniszterelnök-jelölt-
je. Az utcafórum házigazdája 
akkor is a megye II-es válasz-
tókerületének DK-s országy-
gyűlési képviselőjelöltje, Hege-
dűs Andrea volt. Most is ő adta 
meg az esemény alaphangula-
tát, kihívásokról, feladatokról, 
illetve ezekre adott válaszként 
programelemekről is beszélt.

„Stop lopás!”
Szabad, demokratikus, eu-

rópai ország – ez a DK víziója, 
ha országépítésről van szó. He-
gedűs Andrea szerint „11 éve 
nem nagyon használjuk eze-
ket a szavakat”, a közbeszéd ré-
sze lett ellenben a „jachtozás”, a 
„luxushelikopterezés”, de sza-
vai szerint „kéj- és kémbotrá-
nyoktól” is hangos volt a ma-
gyar közélet az elmúlt években.

„Stop lopás!” – adta ki a jel-
szót a jelenlegi, de a – remé-
nyei szerint ellenzéki erőkből 
álló – jövőbeni kormánynak 
is. A forrásokat inkább iskolák, 
kórházak felújítására fordítaná, 
valamint a bérek rendezésére, 
hogy az orvosokat és tanárokat 
itthon lehessen tartani.

Miskolc kapcsán konkrétu-
mokat is említett, így például 
négysávúsítaná a Futó utcát, a 
tapolcai és az egyetemi elága-
záshoz körforgalmat tervez 
a DK-s képviselőjelölt, aki a 
Kiss Ernő utcát meghosszab-
bítaná a Lorántffy utcáig, Lil-
lafüredre pedig kerékpárútnak 
kell vezetnie. És a víziközmű-
hálózat fejlesztése mellett új 
panelprogramot is indítana, 
önerő nélkül, napelemekkel, 
geotermikus energiával.

– Felkészültünk a feladat-
ra, ami ránk vár. Hiszem, hogy 
kellő munkabírással, toleranci-
ával, empátiával újra lehet épí-
teni ezt az országot, bár 11 év 
rombolása után ez nem köny-
nyű feladat – vélekedett Hege-
dűs Andrea, aki szerint „Dob-
rev Klára nemcsak győzni, de 
kormányozni is képes”.

A DK a megye I-es választó-
kerületében a Jobbik jelöltjét, 
Szilágyi Szabolcsot támogatja, 
így ő szintén jelen volt az utca-
fórumon. A politikus azt emel-
te ki, hogy több olyan helyi 

program, ügy is van, amiben 
Hegedűs Andreával egy véle-
ményen vannak, ezek között 
megemlítette a panelprogra-
mot és az infrastrukturális fej-
lesztéseket.

– Szeretnénk, ha Miskolc út- 
és csatornahálózata végre va-
lóban megújulhatna, és nem 
folynának el az erre szánt for-
rások – emelte ki.

Kőkemény kormányzás
Dobrev Klára azzal kezdte, 

hogy reflektált arra, hogy tech-
nikai problémák miatt hétfőig 
leállt az előválasztás.

– „Elindult volna az elő-
választás, ha tudjuk, kik, 
nem próbáltak volna meg 

beavatkozni” – fogalmazott 
a DK miniszterelnök-jelölt-
je, minden bizonnyal poli-
tikai ellenfeleikre utalva. Ő 
ezt úgy értelmezte, hogy a 
„kormánypárt érzi: megmoz-
dult az az erő, ami áprilisban 
le fogja váltani, és megijedt 
tőle”.

Ezt támasztja alá – folytat-
ta –, hogy „mentik az állami 
vagyont”, az autópályákat, az 
egyetemeket, a kastélyokat, 
ami azt is jelzi, hogy ők is a 
kormányváltásra készülnek. 
Egy új kormány működését 
viszont megpróbálják majd 
ellehetetleníteni – vélekedett, 
az utcafórum talán legkemé-
nyebb kijelentéseit téve.

– Felkészültem rá, hogy a ne-
heze a választás után fog követ-
kezni. Egy olyan rendszerben 
kell majd működnünk, amit a 
Fidesz pártkatonái uralnak je-
lenleg. Kőkemény kormányzás-
sal kell leváltani Orbán Viktor 
rendszerét. Éppen ezért azt ké-
rem, hogy szavazzanak rám az 
előválasztáson, majd áprilisban, 
de amikor leváltjuk a rendszert, 
akkor is álljanak mögöttem – 
fogalmazott.

A kormányprogramra rátér-
ve részletezte: szeretnék meg-
emelni a családi pótlékot, hogy 
a gyerekét egyedül nevelő anya 
is több pénzt kapjon. A nyug-
díjakat is rendeznék, sőt egy 
egyszeri, 150 ezer forintos „kár-

pótlást” is kilátásba helyezett 
Dobrev Klára. És emelné az 
orvosok, az ápolók, a pedagó-
gusok, a rendőrök, a tűzoltók, 
valamint a közigazgatásban 
dolgozók bérét is. Hozzátette 
még: „nem fogjuk átváltoztatni 
az óvodásokat Juliskából Jan-
csikává, és nem engedjük be az 
illegális migránsokat”.

– De visszaállítjuk a demok-
ratikus, európai országot, a fé-
kek és ellensúlyok rendszerét, 
és visszavesszük a tavainkat, a 
kastélyainkat. Mi, politikusok 
kevesek leszünk hozzá, kérem 
tehát, hogy legyenek ott ve-
lünk akkor is – mondta a DK 
miniszterelnök-jelöltje.

Kujan István
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Dobrev Klára Miskolcon:  Dobrev Klára Miskolcon:  
„a neheze a választás után jön” „a neheze a választás után jön” 
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A kormányváltás után is kérik a támogatást. Fotó: Horváth Csongor



„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok 
írni. Miskolc ezernyi titkát 
csak elhullajtotta az emléke-
zet, hogy egyszer újra meg-
találjuk őket. Amint felemel-
jük és markunkban tartjuk, 
máris fényesedni kezdenek” 
– írja Miért Miskolc? című 
kötetében Fedor Vilmos. A 
lokálpatrióta 63 válaszban 
indokolja meg, hogy miért 
szereti Miskolcot.

Azért, mert ebben a város-
ban végezte középiskolai ta-
nulmányait s itt kapott bizta-
tást tanárától az írásra a világ 
színpadain legtöbbet játszott 
magyar dráma írója, Lengyel 
Menyhért.

Miskolc. A sok ház, a zajos 
utcák, a színház. Vonzotta és 
taszította egyszerre a leendő 
élmény. A barátságos fogad-
tatás feloldotta szorongását, 
s amikor nekiindultak, hogy 
felkeressék az iskolaigazgatót, 
Gálffy Ignácot, már vidáman 
tekintgetett körbe. Izgatott 
rácsodálkozással figyelte a 
magas házakat, az utcák sűrű 
forgatagát, a szekereket, a csi-
nosan öltözött embereket. Az 
iskola épülete is igen nagynak 
tűnt tízéves, pusztához, falu-

hoz szokott szemének. Hát ide 
fog járni, itt fog tanulni – szo-
rult össze szíve ismét.

A kereskedelmi iskolában 
Kovács Lajos volt a magyar 
irodalom tanára. A szürke 
cilinderes, zsakettes profesz-
szor olyan lelkesedéssel be-
szélt a versekről, regényekről, 
s olyan odaadással értelmezte, 
magyarázta a műveket, hogy 
az minden diákszívben feléb-
resztette a szépség iránti fogé-
konyságot.

Kovács tanár úr vezette az 
iskolai önképzőkört is, mely-
nek rendszeres látogatója lett 
az ifjú Lengyel Menyhért. 
Itt töltődött fel úgy az iroda-
lom szeretetével és értésével, 

hogy esténként, szerény bérle-
ti szobájának asztalánál lassan 
megszülettek első versei. Nem 
mert azonnal tanára elé állni 
velük, de aztán, az egyik ön-
képzőköri foglalkozás végén, 
amikor társai már mind el-
hagyták a termet, lassan óva-
kodott a katedrán könyveit 
rendezgető Kovács Lajoshoz.

– Tanár úr! Kérem… meg-
nézné ezeket? – vette elő 
zsebéből remegő kézzel a 
gondosan összehajtogatott pa-
pírokat.

– No, mik ezek? Mutasd, fiam! 
– nézett rá barátságosan Kovács 
tanár úr. Aztán csendesen, egy 
hang nélkül kezdte olvasni a la-
pokra rótt betűket. Hosszú idő 

telt el, legalábbis Menyus így 
érezte. Szinte fel sem mert pil-
lantani tanárára. Az pedig újra 
visszalapozott, megint beleolva-
sott a sorokba… végül csendes, 
elismerő mosollyal bólogatva 
szólalt meg:

– Fiam, te belőled egyszer 
híres író lesz!

A miskolci utcán hol fut-
va, hol meg-megállva lépke-
dő, kipirult arcú fiatalember 
szíve majd kiugrott az öröm-
től és meghatottságtól. Fülébe 
csengtek Kovács Lajos tanár 
úr szavai… És fantáziája, szíve 
és lelke egyre erősödő hangja 
vissz hangzott benne: „Igen! 
Igen! Ez lesz a hivatásom!”

Fedor Vilmos

Mozaik Miskolci Napló6

Miskolci levélíró kérdezi, mi a teendő akkor, ha az 
általa 12 éve vásárolt ingatlan még mindig nincs 
a nevére írva. Történt, hogy vett egy ki-
sebb telket 2009-ben. Annak idején ké-
szítettek egymás között az eladóval egy 
írásbeli megállapodást, de ügyvéd által 
szerkesztett szerződés nem jött létre. A vé-
telárat kifizette, az ingatlant birokba vette, 
azóta is használja. A földhivatalba azonban 
nem nyújtották be az okiratot. 

Az elbirtoklás közismert 
módja a tulajdonszerzésnek. 
Ennek törvényi feltétele, hogy 
az elbirtoklónak sajátjaként, 
megszakítás nélkül kell birto-
kában tartania az adott dolgot. 
Emellett szükséges, hogy eltel-
jen az elbirtoklási idő, ami je-
lenleg ingatlannál 15 év, ingó 
dolog esetében pedig 10 év.

Az új Polgári törvénykönyv, 
a 2013. évi V. törvénnyel be-
vezetett egy eddig ismeretlen 
újabb lehetőséget, amellyel 
már 5 év alatt is tulajdont lehet 
szerezni elbirtoklással. Ennek 
azonban további szigorú tör-
vényi feltételei vannak.

Az új, úgynevezett. jogcí-
mes elbirtoklás feltétele, hogy 
a felek között írásbeli adásvéte-
li szerződés legyen, és a vevő a 
vételárat teljes egészében meg-
fizesse. Ezen túl feltétel, hogy 
a vevő a megszerzett ingatlant 
ténylegesen birtokában is tart-
sa. Az új Ptk. előtt is előfordult 

olyan eset, amikor valaki egy 
ingatlant megvásárolt, a vétel-
árat is kifizette, ám a szerződé-
se nem mindenben felelt meg 
a törvényi előírásoknak. Ezért 
a tulajdonjogát nem jegyezték 
be az ingatlan-nyilvántartásba. 
Hivatalosan tehát nem lett az 
ingatlan tulajdonosa. Így bár a 
vevő az ingatlant mint sajátját 
használta, mégsem volt annak 
hivatalosan is a tulajdonosa. 
Sok olyan szerződést is kötöt-
tek, amit nem nyújtottak be a 
földhivatalhoz.

Az új törvényi előírás sze-
rint, ha valaki írásbeli szerző-
déssel az ingatlan tulajdono-
sától vásárolt egy ingatlant, 
annak vételárát ki is fizette, de 
a szerződés hibája miatt a tu-
lajdonjogát nem jegyezték be 
az ingatlan-nyilvántartásba, 15 
helyett 5 év alatt birtokolhatja 
el az ingatlant.

dr. Strassburger Gyula 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Jogcímes elbirtoklás Jogcímes elbirtoklás 

Hirdetés
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145 film, 475 szakmai vendég 
és több mint 100 alkotó – így 
lehetne számokban összegezni, 
és ebben még nincsen benne a 
sok program, amelyek filmfő-
várossá tették Miskolcot szep-
tember 10. és 18. között. Véget 
ért a 17. CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál.

Számos programon jelen 
voltunk és mindegyik alkalom 
után elmondhattuk, hogy va-
lamilyen okból menő a Cine-
Fest. Így a filmünnepély vége 
után érdemes picit összefoglal-
ni, hogy – többek között – mit 
kaphattak a Miskolcra látoga-
tók a bő egy hét alatt.

A fődíj Japánba ment, de a 
közönségdíj itthon maradt

Több kategóriában ismerték 
el a filmkészítőket, amelyeket 
a minap.hu oldalon részletez-
tünk. A Pressburger Imre-díjat, 
a CineFest fődíját a japán Ryû-
suke Hamaguchi A szerencse és 
képzelet kereke című alkotása 
nyerte el. A Zukor Adolf-díj, a 
CineFest nagydíja idén Christos 
Nikou-hoz került az Almákért. 
A fesztivál népe közönségdíjjal 
jutalmazta az első egész estés 
nagyjátékfilmjét készítő fiatal 
rendezőt, Kiss Hajnit a Külön 
falka című filmért.

Posztumusz életműdíjat ve-
hetett át a közelmúltban elhunyt 
Jankovics Marcell nevében özve-

gye, életműdíjat a francia Tony 
Gatlif, aki egyben a zsűrielnöki 
tisztséget is betöltötte, Az Euró-
pai Mozi Nagykövetének járó 
díjat pedig 2021-ben a lengyel 
Daniel Olbrychski kapta.

Cannes után a miskolci 
vörös szőnyegen

Az idei CineFesten is a film-
szakma több nagy neve tette 
tiszteletét. Közülük az egyik je-
lenleg legfelkapottabb név az 
amerikai Sean Baker volt, aki 
2015-ben a fesztivál nagydíjasa 
és közönségdíjasa is lett. Akkor 
nem tudott jelen lenni, most 
viszont elkísérte új alkotását, a 
Red Rocketet annak főszerep-
lőjével, Simon Rexszel együtt.

Ezzel kapcsolatban elmond-
ta, hogy legutóbb nem tudott 

itt lenni, ami eléggé letörte. 
Mindig is el akart látogatni 
Magyarországra, azon belül 
pedig a CineFestre, mert nagy-
szerű dolgokat hallott róla az 
évek alatt – idén személyesen 
is megtapasztalhatta.

Filmszakmai programok 
mindenkinek

A versenyfilmek és a kitekin-
tő vetítések mellett számos egyéb 
szakmai program és szekció vár-
ta a filmőrületeket. Köztük van 
a már hagyománynak számí-
tó Otthonunk, Miskolc, amely a 
városhoz kötődő alkotások be-
mutatását tűzte zászlajára. Idén 
megismerhettük Kelemen Didák 
történetét, a Földes Ferenc Gim-
názium közösségének erejét és 
két inspiráló fiatal sportolót.

A Roma-Kép szintén több 
éve futó szekció, amelyben a 
cigányságot valamilyen formá-
ban érintő alkotások kapnak 
vásznat. Plusz volt az a pályá-
zat, amelyre témájukban a ro-
maságot igényesen bemutató 
rövidfilmeket várt a szakmai 
megvalósító ME Kulturális és 
Vizuális Antropológiai Tan-
széke és a támogató Dikh TV.

Idén könyvbemutatókra is 
beülhettünk a CineFesten. A 
Magyar Művészeti Akadémia 
és a FilmHungary kiadásá-
ban megjelent hat könyvet is-
merhettek meg az érdeklődők, 
köztük olyanokat, amelyeket 
vagy már kiadtak, vagy a jövő-
ben a filmszakmai oktatás ré-
szévé válhatnak.

Király Csaba
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Az idei CineFesten is tiszteletét tette több nagy név, köztük Sean Baker (középen). Fotó: Horváth Cs.

A programokkal a Massa 
Múzeum értékeire is fel-
hívják a figyelmet.

Idén is változatos prog-
ramokkal várja az érdek-
lődőket október 9-én a Ko-
hászati Gyűjtemény és a 
Massa Múzeum. A Múzeu-
mok Őszi Fesztiválja részét 
képező Fazola-nap szerve-
zéséhez ebben az eszten-
dőben is csatlakozott az 
Északkelet-Magyarország 
Ipartörténetének Ápolásá-
ért Alapítvány (EKMITA)

– A programok délelőtt 
10 órakor kezdődnek lát-
ványcsapolással az újmas-
sai Fazola-kohónál. Lesz 
még hengerlési bemutató a 
vasverő hámorban és tisz-
teletbeli kohászavatás is – 
mondta István Anikó kul-
turális szervező.

Ezen kívül látványos be-
mutatókkal készülnek a 
Miskolci Egyetem Műszaki 
Földtudományi és Műsza-

ki Anyagtudományi Karai, 
míg a Mályi Természetvé-
delmi Egyesület madár-
bemutatóval, az ÉSZAK
ERDŐ erdei iskolája 
gyermekfoglalkoztatóval, 
a Miskolci Gombászegye-
sület pedig gombásza-
ti bemutatóval és szintén 
gyermekfoglalkoztatóval 
készül. Ezen túl múzeum-
pedagógiai programokkal 
és mesterségbemutatóval is 
készülnek a szervezők. Déli 
tizenkettőkor és délután 
kettőkor tárlatvezetések is 
várják majd az érdeklődő-
ket a Massa Múzeumban.

– A Múzeumok Őszi 
Fesztiváljának idén a zene 
a fő témája, ezért mi is ké-
szülünk zenei program-
mal: bemutatjuk például a 
kovácsok zenéjét, melyhez 
segítségül hívunk majd né-
hány üllőt és kalapácsot is 
– mondta a kulturális szer-
vező.

Tajthy Ákos

Az őszi Nagy Táncválasztó 
az ország tizenegy városá-
ban – köztük Miskolcon – 
várja az érdeklődőket.

Szeptember 26-án, vasárnap 
a Táncpedagógusok Orszá-
gos Szövetsége szervezésében 
közel hatvan táncpedagógus 
közreműködésével több mint 
negyven táncstílus kipróbálá-
sára nyílik lehetőség az ország 
tizenegy városában. Miskolcon, 
a Művészetek Háza előtti téren, 
illetve az épületben egy egész 
napos program során ingyenes 
táncórákon és táncelőadásokon 
vehetnek részt az érdeklődők.

A klasszikus balett, a latin 
táncok és a történelmi tár-
sastáncok alapjait is megis-
merhetjük, a szabadtéri szín-
padon pedig – a 10 órakor 
kezdődő megnyitót követően 
– egész napos táncbemutatók 
várják a miskolciakat.

Az esemény ingyenes. Ér-
demes előzetesen regisztrál-
ni a táncórákra, ezt egészen 
szeptember 25-én, szombat 
este 10 óráig megtehetjük az 
esemény honlapján.

Kiegészítő programok is vár-
ják Miskolcon az érdeklődőket, 
Lubinszki Mária sportpszicho-
lógus például a tánc, a mozgás 

fontosságáról tart majd előa-
dást, Nemes Erika pedig az 
egészséges táplálkozásról oszt 
meg hasznos tanácsokat. Az 
esemény fő médiatámogatója a 
Miskolc Televízió, a minap.hu 
és a Miskolci Napló.

A program:
Szabadtéri színpad a Művé-

szetek Háza előtti téren:
10.00 Megnyitó
10.10 Miskolci Majorette 

Együttes (bemutató)
10.35 Majorette táncóra/

botforgatás-technika/Dudás 
Ágnes

11.10 Miskolc Steelleaders 
(bemutató)

11.35 Mosoly Országa Kul-
turális Egyesület

11.40 Miskolci Könyves 
Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
a Kaffka Margit Általános és 
Alapfokú Művészeti Tagisko-
lája (bemutató)

12.05 Mosoly Országa Kul-
turális Egyesület

12.10 Foot Fighterz break-
táncbemutató

12.35 Miskolc Sport Rúdfit-
ness és Légtorna Centrum 
(bemutató)

12.50 4Dance Club interak-
tív gyermekbemutató

Táncórák a Galérián:
10.00-10.30 Hip hop New 

Style: Hegedűs Jani
10.35-11.05 Modern, kor-

társ tánc: Pallai Zsolt
11.10-11.40 Fit-kid: Toro-

nya Alexandra
11.45-12.15 Klasszikus ba-

lett: Kocsis Andrea
12.20-12.50 Dance Hall: 

Grulyó Dóra

Táncórák a színpadon:
10.00-10.30 Hatha jóga: 

Nagy Judit
10.35- 11.05 Játszunk tán-

cot néptáncóra: Lévai Péter
11.10-11.40 Latin táncok: 

Garabuczi Zsófi
11.45-12.15 Történelmi 

társastánc (reneszánsz tán-
cok): Marschalkó Edit

Bemutatók a színpadon:
12.20-12.40 Lubinszki Má-

ria sportpszichológus előa-
dása

12.40-13.00 Beszélgetés az 
egészséges táplálkozás fon-
tosságáról a sportban: Nemes 
Erika Skinny Juice

13.00 Limited Dance 
Academy (bemutató)

13.20 Bartók Béla Zene és 
Táncművészeti Szakgimná-
zium (bemutató)

13.35 Grand Dance Tánc-
és Mozgásstúdió (bemutató)

13.55 eLTE Best Dance 
Company (bemutató)

14.15 Miskolc Revitál Tánc-
sport Egyesület (bemutató)

14.35 4Dance Club (bemu-
tató)

14.55 Harc- és Táncművé-
szet Sportegyesület (bemu-
tató)

15.10 Diósgyőri Jazz Tánc 
Klub (bemutató)

15.30 Ködmön Formációs 
Táncegyüttes (bemutató)

15.50 SzinvaArt Társulat 
(bemutató).

Kujan István

Múzeumi fesztivál  Múzeumi fesztivál  
az őskohó mellettaz őskohó mellett

Fennállásának huszadik 
évét ünnepli az Anima vo-
nósnégyes, vasárnap este 6 
órától szinte csak ráadás-
ként játszott dallamokat 
hallhat majd a közönség a 
Zenepalotában.

Az Anima 2000 decembe-
rében alakult meg, első kon-
certjüket 2001 januárjában 
adták. Sikerüket jelzi, hogy  
koncerteztek már Svájcban, 
Olaszországban, sőt Mauriti-
uson, de rendszeresen fellép-
nek hátrányos helyzetű tér-
ségek iskoláiban, óvodáiban 
is. 2011-ben a Bartók Plusz 
Operafesztivál bemutatko-
zása alkalmából rendezett 
brüsszeli kiállításon hallhat-
ták őket. 2013-ban, Miskolc 
város ünnepén Reményi Ede 
zenei díjat kaptak az igényes 
komolyzene terjesztéséért és 
az ifjúság neveléséért. A vo-
nósnégyes elismertségét jelzi 
az is, hogy Kerek Gábor zene-
szerző darabot írt számukra.

Soós Gábor művészeti ve-
zető kiemelte, fontos ne-
kik, hogy mindkét arcu-
kat egyensúlyban mutassák 
meg a közönségnek. – Van 
egy olyan oldalunk, ami-
kor komoly darabokat ját-
szunk és van, amikor olyan 
közismert dallamokat vá-
lasztunk, amik mellé ada-
lékként egy pár perces is-
meretterjesztő előadást is 
tartunk. Mostani koncer-
tünk azért lesz különleges, 
mert ismert és rövid dal-
lamokból álló repetroárral 
készülünk, a zenei elemek 
között vicces történetek-
kel elevenítjük fel az elmúlt 
húsz évet, ellentétben az ed-
digi évfordulós impozáns és 
nehéz darabokat tartalma-
zó műsorainkkal – mond-
ta, hozzátéve: a könnye-
debb hangversenyek azért 
jók, mert közelebb viszik a 
klasszikus zenét a közön-
séghez.

Répássy Olívia
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Szabó Gábornak öt gyermeke van, azt vallja, egy ember minél 
több gyermeket nevel, annyival több öröme van az életben. A 
Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete fennállásának harmin-
cadik évfordulója alkalmából szeptember 25-ére egész napos 
programot szervezett az érintetteknek.

Szabó Gábor az interneten 
ismerkedett meg a feleségével, 
aki Erdélyben élt, Nagyváradon 
végzett egyetemet, némettanár 
lett. – Ahogyan haladt előre a 
kapcsolatunk, úgy döntöttünk, 
együtt szeretnénk leélni az éle-
tünket. Ő eleinte csak két gyer-
mekben gondolkozott, előttem 
azonban a rokonságban több 
nagycsaládos példa is volt. Édes-
anyámék öten, nagybátyámék 
heten voltak testvérek, unoka-
testvéreméknél pedig négy cse-
mete van. 2012-ben kötöttünk 
házasságot. Lett egy gyerekünk, 
utána azt gondoltuk, már jó len-
ne neki egy testvér, akkor lett 
kettő. Feleségem szépen lassan 
meggyőzte magát, hogy mégis-
csak nagycsaládos szeretne len-
ni, így megszületett a harmadik, 
aztán azért, hogy ne legyen ki-
közösítés, azt gondoltuk, legyen 
egy negyedik, az ötödik pedig 
nem tervezetten, csak úgy beko-
pogtatott – számolt be az apuka.

A gyerekekről
2013-ban született meg Bíbor-

ka, Réka 2015 tavaszán látta meg 
a napvilágot, őt követte Kincső 
2016-ban, majd jött Nóra 2018-
ban, a sort pedig Hunor zárta 

2021 januárjában, eddig. – Nem 
tervezünk több gyermeket, bár 
sosem lehet biztos az ember ab-
ban, hogy nem lesz több, majd 
elfogadjuk, amit a Jóisten ad. A 
legidősebb lányunk tavaly kezd-
te a Kossuth Lajos Evangélikus 
Általános Iskolát, a második pe-
dig idén. S mivel könnyebb volt 
a reggeli készülődés logisztikája 
úgy, ha a lányok egy helyre men-
nek, ezért úgy döntöttünk, az is-
kolához tartozó óvodát választ-
juk kisebbik gyermekeinknek. A 
legkisebb még otthon van anyá-
val – sorolta az apa.

Bíborka fejlesztő órákra jár, 
Réka és Kincső a Miskolci Jég-
virág Korcsolya Klub tagja, ők 
a legifjabb szinkronkorcso-
lyázó utánpótlás-növendékek. 
Közöttük elég nagy a rivalizá-
lás. Nóri már alig várja, hogy 
hároméves legyen, mert leg-
korábban akkor csatlakozhat 
a csoporthoz. Réka még vívni 
szeretne, mert nagyon megtet-
szett neki ez a sportág az olim-
pia idején. – Nekünk is van ám 
hobbink: a feleségemé az olva-
sás a nyelvek tanulása mellett, 
az enyém pedig a horgászat és 
a labdarúgás a szőlészet és a bo-
rászat mellett. Ezekre kevesebb 

idő jut a gyerekek születése óta, 
de szeretnénk majd visszatérni 
rájuk – mondta Szabó Gábor.

Az anyagiakról
Az anyának, Szabó Dorottya 

Erikának kiváló a nyelvérzéke, 
folyékonyan beszél németül, an-
golul és románul, valamint meg-
érti a spanyolt és az olaszt. Az 
apa az anyagtudományok dok-
tora, a Miskolci Egyetem Mű-
szaki Anyagtudományi Karán 
oktat. – A munkánknak is kö-
szönhetjük, hogy be tudtuk vál-
lalni az öt gyermeket. Továbbá 
igénybe vesszük a családi adó-
kedvezményt, és szerencsénk 
volt a nagycsaládos autóvásár-
lási támogatással is, mert így 
lett egy kilencszemélyes kis-
buszunk, ahol héttagú csalá-
dunk mellett még a nagyma-
ma is elfér, ha éppen velünk jön 
nyaralni – mondta Szabó Gábor, 
majd hozzátette, nem ötszörö-
ződött meg kiadásuk, mióta öt 
gyerekük van.

– A gyerekek egymás ruhá-
it megöröklik, sőt, már kérik is. 
Üzemanyagköltségben számol-
va egy vagy öt gyereket ugyan-
annyiba kerül elvinni az isko-
lába. Minél nagyobb a család, 
annál alacsonyabb a fajlagos 
költség. Ha több testvér jár egy 
sportegyesülethez, a másodikra, 
harmadikra már kedvezményt 
kap a szülő. Ugyancsak olcsóbb 
az intézményi étkezésük és a be-

lépőjegyek is, mint egynek. A 
NOE-kártyát (Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete) több száz 
elfogadóhelyen tudjuk felhasz-
nálni – sorolta.

A mindennapokról
Társasjátékoznak, mesét ol-

vasnak akár diafilmszerűen egy 
projektoron keresztül. – A közös 
játékok közül nagyon szeretik a 
mozgalmasakat, van például 
egy nyuszis, amiben a répaföld 
tetejére kell felérni. A két nagy 
már érti néhány kártyajáték sza-
bályát is, és élvezi az ezzel töltött 
időt. Velük gyakran leülök sak-
kozni is, hiszen ők a sakkpalo-
ta módszerrel tanulnak az isko-
lában, ami miatt érdeklődnek a 

lépések iránt – sorolta az apa, 
aki elmondta, a NOE révén két 
évvel ezelőtt kapta az első jegyet 
futballmérkőzésre, ahova elvitte 
a lányokat is. – Az annyira meg-
tetszett nekik, hogy azóta már 
többször ki kellett menni a sta-
dionba. Szeretünk még tavasz-
szal és ősszel kirándulni, nyáron 
strandolni, télen pedig közön-
ségkorcsolyára járni.

Az apai nagymama mind az 
öt gyereket szívesen bevállalja, 
amit a szülők saját szórakozá-
suk miatt csak ritkán vesznek 
igénybe, inkább ügyintézés-
kor. – De volt már példa arra 
is, hogy kettesben mentünk el 
wellnessezni akár több napra is, 
ilyen legutóbb két éve volt. Ak-

kor Zakopánéban voltunk egy 
hosszú hétvégén megünnepel-
ni a házassági évfordulónkat. 
Rövidebb programokra két-há-
rom havonta van igényünk. 
Ilyenkor édesanyám inkább el-
jön hozzánk, hogy a gyerekekre 
otthoni környezetben vigyáz-
zon – magyarázta.

Szabó Gábor nem titkolta a 
konfliktusokat sem: náluk is 
előfordulnak, ám tettlegessé-
gig nem fajulnak, ezeket a lá-
nyok legtöbbször maguk old-
ják meg, szüleik csak kívülről 
nézik. – A nagy család szép, 
a nagy család jó. Most már öt 
gyermek boldog szüleiként él-
hetjük a mindennapjainkat – 
mondta Szabó Gábor.       R. O.

ÖTSZÖRÖS AZ ÖRÖM ÖT GYEREKKEL ÖTSZÖRÖS AZ ÖRÖM ÖT GYEREKKEL 

„A nagy család szép, a nagy család jó” Fotó: Juhász Ákos
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A D&D Drótáru Zrt. kedden 
tartotta jubileumi ünnepsé-
gét, aminek apropója, hogy 
tíz évvel ezelőtt vásárolta 
meg a cseh Moravia Steel 
cégcsoport. A rendezvény 
keretében a meghívott ven-
dégek megismerhették a 
cég történetét, termékeit, és 
gyártástechnológiáját.

A vállalatot 1912-ben alapí-
totta a német nagyiparos Dei-
chsel Adolf, amelynek akko-
ri neve Magyar Acélsodrony-, 
Drótművek és Kötélgyár volt. 
A gyár a II. világháború során 
szinte teljes egészében meg-
semmisült. Az újjáépítés után, 
1952-ben államosították, és 
három év múlva új nevet ka-
pott: December 4. Drótművek. 
Az 1994-ben történt privatizá-
ciót követően az új tulajdonos 
a Metaltrade Hungária Kft. lett, 
majd 2011-ben vásárolta meg a 
mai tulajdonos, a cseh Třinec-
ké Železárny a.s., amely a Mo-
ravia Steel cégcsoport tagja. A 
cseh acélipari óriás nemcsak 
tulajdonosa, hanem a legfon-
tosabb alapanyag-beszállítója 
is a vállalatnak.

A gyümölcsöző kapcsolat ré-
vén a kezdeti 40 ezerről mára 
80 ezer tonnára nőtt az érté-
kesítés, mellyel párhuzamosan 
a dolgozói létszám is növeke-
dett. A Drótgyár az elmúlt 10 
év során jelentős fejlődésen 
ment keresztül köszönhetően 

a folyamatos kapacitásbővítő 
és hatékonyságnövelő beruhá-
zásoknak, és vált Európa egyik 
legnagyobb feszítőpászma- és 
feszítőhuzal-gyártójává. Termé-
keit Magyarországon kívül, Kö-
zép- és Nyugat-Európa számos 
országába, valamint a tenge-
rentúlra is exportálja. Éves árbe-
vétele meghaladja a 20 milliárd 
forintot, amivel a térség meg-
határozó gazdasági szereplője.

Mintegy 180 dolgozó és 60 
meghívott vendég ünnepel-
te a jubileumot, amin Bohdan 
Kožusznik a Moravia Steel ne-
vében köszöntötte a jelenlé-
vőket. – Huszonhárom éve is-
merem a miskolci gyárat, és 
tudom, hogyan nézett ki ko-
rábban. Azt gondolom, most 
nem ünnepelhetnénk itt, ha 
tíz évvel ezelőtt nem nyújt se-
gítő kezet a cseh cégcsoport. 

Ma azonban büszkék lehetünk 
arra, amit együtt hoztunk lét-
re. Köszönet jár érte minden 
munkavállalónak, akik az ala-
pítástól számított közel három 
generációt átívelő időszak-
ban hozzájárultak a cég sike-
réhez. Bízom a további sikeres 
együttműködésben – mondta 
a vállalat felügyelőbizottságá-
nak elnöke.

A jeles alkalomból kifolyó-
lag négy dolgozó kitüntetés-
ben és jutalomban részesült a 
több évtizedes áldozatos mun-
kájáért, és ajándékot kaptak a 
nyugdíjasok, valamint az aktív 
munkavállalók is. Az ünnepi 
beszéd elhangzása után a vál-
lalat megvendégelte a meg-
hívottakat és a dolgozókat, és 
végül egy világszerte ismert 
mentalista bűvész szórakoz-
tatta a jelenlévőket.

Hirdetés

Tíz éve a biztos fejlődés útjánTíz éve a biztos fejlődés útján



A Bükki Kerékpáros Telje-
sítménytúrát ezúttal is az 
Európai Mobilitási Héthez 
kapcsolódva rendezték meg.

Ahogyan az ismert, a prog-
ramot eleinte a Vörösmarty 
Művelődési Ház Természet-
járó-szakosztálya szervezte 
meg, de csaknem tíz éve már, 
hogy a Zöld Kapcsolat Egye-
sület a rendező. Az egyesület 
elnöke lapunknak elmondta, 
bár a sok hasonló jellegű bük-
ki rendezvény miatt a múlt 
vasárnapi túrán némileg ke-
vesebben voltak, mint a tava-
szin, ám a hangulat most is 
nagyon jó volt.

– Aki járt már nálunk, az 
tudja: ez egy nagyon családias 
hangulatú rendezvény; a szer-
vezők, az önkéntesek szinte 
állandóak, és a nevezők közül 
is nagyon sokan visszatérnek 
hozzánk már hosszú évek óta 
– mondta F. Nagy Zsuzsanna.

A teljesítménytúrára – 
ahogy mindig – az ország 
minden tájáról, több mint 
húsz városból érkeztek kerék-
párosok, azonban az egyesület 
tapasztalatai szerint a miskol-
ciak körében is rendkívül nép-
szerű a program, amit jól mu-
tat a tény: a nevezők közel fele 
a borsodi megyeszékhelyről 

jött el. A legfiatalabb kerék-
páros tizenkettő, a legidősebb 
hetvenéves volt.

F. Nagy Zsuzsanna kiemel-
te, idén is a szokásos távokat 
– harminc, ötven, nyolcvan 
és száztíz kilométeres túrá-
kat – hirdették meg, azonban 
az elmúlt évekhez képest töb-
ben választották a rövidebb 
útvonalakat: az ötvenes távon 
indult a nevezők fele. – Már 
tavasszal is észleltük, hogy ke-
vesebben indulnak a hosszabb 
távokon, akkor azt gondoltuk, 
hogy a kerékpáros szezon kez-
dete miatt van ez így. Mostan-
ra viszont a nevezők panaszai 
alapján rájöttünk: az erdei utak 
egyre rosszabb állapota a való-
di ok.

A főszervező szavaiban 
egyébként lehet valami: a prog-
ram rendszeres látogatója jelen 
sorok írója is. A 80 és a 110 ki-
lométeres távok érintik a Bán-
kút-Mályinka közötti szakaszt, 
ami egészen egyszerűen ret-
tenetes állapotban van. Meg-
keresésünkre legutóbb az utat 
fenntartó Magyar Közút úgy 
fogalmazott: tisztában vannak 
azzal, hogy az útszakasz felújí-
tása egyre égetőbb, itt azonban 
nem elegendő az aszfalt kopó-
rétegének cseréje: komplex be-
avatkozásra, megerősítésre van 
szükség, amit önerőből nem 
tudnak megoldani.

Nincsenek jobb állapotban 
az erdészet által kezelt utak 
sem: a Jávorkútra vezető útsza-

kasz, a Lusta-völgyi és a nagy-
mezei utak is folyamatosan ha-
nyatlanak, és a sort még sokáig 
lehetne folytatni.

F. Nagy Zsuzsannától egy saj-
nálatos eseményről is értesül-
tünk. – Egy kátyú miatt idén 
történt egy baleset a túrán, az 
egyik kerékpárosunk sajnos 
megsérült. Az utak állapota mi-
att a hasonló túrákat szerve-
ző egyesületekkel összefogunk: 
szeretnénk cselekvésre bírni az 
érintett útfenntartó társaságo-
kat – jelezte, hozzátéve: a bal-
esetveszélyessé váló hegyi utak 
felújítása érdekében felveszik a 
kapcsolatot az aktív Magyaror-
szágért felelős kormánybiztos-
sal, Révész Máriusszal is.

Tajthy Ákos

Hétfőn a fővárosban nyit-
ja a szezont a DVTK női 
kosárlabdacsapata, az első 
hazai találkozóra október 
végéig kell várni.

A bajnokság előtti utol-
só felkészülési mérkőzést 
is lejátszották a héten Föl-
di Attila tanítványai. A pi-
ros-fehérek Kassán vendég-
szerepeltek, ahol egy szoros 
mérkőzésen szenvedtek ve-
reséget a Young Angels Kosi-
ce gárdájától (70-66).

Ha a főpróba nem is volt 
tökéletes, az „előadás” még le-
het kiváló – hétfőn ez is kide-
rül, hiszen Medgyessy Dórá-
ék elrajtolnak az élvonalbeli 
női kosárlabdabajnokságban. 
Szeptember 27-én, hétfőn a 
fővárosba látogatnak, ahol is 

a Ludovika-FCSM Csata látja 
vendégül a piros-fehéreket. A 
DVTK első hazai mérkőzését 
a Nika Syktyvkar ellen vív-
ja majd az Európa Kupában, 
ezt október 21-én, csütörtö-
kön rendezik meg. Magyar 
bajnokit hazai pályán először 
október 24-én láthatnak a di-
ósgyőri szurkolók, akkor a 
TFSE-MTK csapatát fogad-
ják a lányok.

Az Európa Kupa play-off 
meccsek december közepén, 
míg a bajnoki play-off mér-
kőzések március közepén 
kezdődnek.

A Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetsége 
(MKOSZ) tájékoztatása ér-
telmében a Magyar Kupa 
négyes döntőjét február 18-
20. között rendezik meg.

Csodás környezetben, kellemes időben tekertek a Bükkben.  Fotó: Horváth Csongor

Kerékpárral fedezték fel  Kerékpárral fedezték fel  
az őszi Bükkötaz őszi Bükköt

2021. szeptember 25. | 38. hét | XVIII. évfolyam 38. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 9

Jó játékkal debütált az 
Erste Ligában a DVTK Je-
gesmedvék csapata, a Győr 
elleni győzelmet azonban 
nem sikerült megismételni 
a MAC ellen.

A DVTK Jegesmedvék 
kétgólos hátrányból fordít-
va nyerte meg az UNI Győr 
ETO HC elleni ligarajtot. Az 
első harmadban a vendégek 
14 másodperc alatt két gólt 
is szereztek, de a második 
harmadban Galanisz, Lövei 
és Walker góljaival sikerült a 
fordítás. A záró játékrészben 
Hadobás és ismét Lövei volt 
eredményes, így Tokaji Viktor 
együttese magabiztos győze-
lemmel kezdte a 2021/2022-
es szezont.

Az idény második hazai 
mérkőzését ünnepség vezet-
te fel, az aktív játékos-pá-
lyafutását befejező Láda 
Balázst búcsúztatta a klub-
vezetés és családja, majd 
visszavonultatták a saját 
nevelésű védő 17-es számú 
mezszámát.

Ami pénteken a Győr el-
len sikerült, az már vasárnap 
a MAC Újbuda ellen nem, 
vagyis ismét kétgólos hát-
rányba kerültek a piros-fe-
hérek hazai jégen, és onnan 
kellett visszakapaszkodni-
uk. Az első harmad legvé-
gén, emberhátrányból Gala-
nisz 2-1-re szépített és ekkor 
nagyon sokat tett az újabb 
gólért a házigazda, de a kö-

zépső harmad legvégén újra 
a MAC volt eredményes. A 
harmadik játékrészben mu-
tatta a legjobb teljesítményt 
a DVTK, nyolcpercnyi játék 
után jött is a második gól 
Galajda jóvoltából. Tovább 
fokozta a nyomást a Jeges-
medvék csapata, de két perc-
cel a vége előtt a hazai kapun 
rezdült újra a háló. Rögtön 
lehozta a kapusát, és plusz 
egy mezőnyjátékossal roha-
mozott Tokaji Viktor együt-
tese, sikerült is betalálni, de 
ezt szabálytalannak minő-
sítették a játékvezetők. To-
vábbra is maradt üresen a 
Medvék kapuja, a hazai ro-
hamok közepette azonban 
az utolsó másodpercekben 
újra a vendégek találtak be, 
kialakítva az 5-2-es végered-
ményt. Hiába javult fel – fő-
leg a záró 20 percre – a játék, 

és lőttek gólokat a piros-fe-
hérek régi riválisuk ellen, az 
első harmadot szinte oda-
ajándékozták ellenfelüknek, 
így nem sikerült a pontszer-
zés.

Tokaji Viktor vezetőedző 
úgy fogalmazott a lefújást 
követően, hogy ahhoz, hogy 
szerencséje legyen az ember-
nek, és a korongok jól pattan-
janak, azért meg kell dolgoz-
ni. – Mi az első 20 percben 
ezt nagyon nem tettük meg, 
és ezért szenvedtünk veresé-
get. Bízom benne, hogy eb-
ből tanulunk, és legközelebb 
nem hozzuk magunkat ilyen 
nehéz helyzetbe.

Az UTE ellen már pénte-
ken, lapzártánk után fény de-
rülhetett erre, de vasárnap a 
Dunaújvárosi Acélbikák elle-
ni vendégjáték során is javít-
hatnak a Jegesmedvék.

Volt azért ok örömre is. Fotó: dvtk.eu

Felemás szezonkezdetFelemás szezonkezdet

MEGKEZDIK  MEGKEZDIK  
A KOSARASOK IS A KOSARASOK IS 

Barcikára mennek
Kiharcolta a legjobb 32 

közé jutást a DVTK a MOL 
Magyar Kupában. Hazai pá-
lyán fogadták a Szentlőrinc 
csapatát az elmúlt hétvégén, 
a két diósgyőri gólt – egya-
ránt egy-egy szép lövést kö-
vetően – Zsolnai Richárd és 
Makrai Gábor szerezte, az 
ellenfél csak egyszer tudott 
válaszolni, Bányai révén. A 
héten sorsoltak, a kupa ne-
gyedik fordulójában Kazinc-
barcikára utazik majd a Di-
ósgyőr, a találkozó október 
28-án, csütörtökön 19 óra 
30 perckor kezdődik, az M4 
Sport televízió élőben köz-
vetíti. Addig azonban folyta-
tódik a bajnokság, vasárnap 
este 7 órától Békéscsabán 
vendégszerepel a csapat, az-
tán következik egy hétközi 
forduló: szerdán a III. Kerü-
leti TVE látogat Diósgyőrbe.

Győztes debütálás
Megnyerte első mérkőzé-

sét a DVTK 1977 után nem-
régiben újjáalakult férfi ké-
zilabdacsapata a hatcsapatos 
Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Heves megyei I. osztályban. 
Az SBS Eger második csapa-
tát győzték le magabiztosan 
34-20-ra. A csapat szomba-
ton 5 órától hazai pályán is 
bemutatkozik, a Zrínyi Ilona 
Gimnázium tornacsarnoká-
ban a tiszaújvárosi gárda lesz 
az ellenfél.

Kupakudarc
A Szentes ellen kezdte meg 

Magyar Kupa szereplését 
a PannErgy Miskolci Vízi-
labda Club a hétvégén. Az 
MK-nyolcaddöntő első ösz-
szecsapásán a vendégcsapat 
ott folytatta, ahol a bajnok-
ságban a BVSC ellen abba-
hagyta: a hazai medencében 

szereplő miskolci pólósok-
nak szinte végig futniuk kel-
lett az eredmény után, a ven-
dégek már 5-2-re is vezettek. 
Ugyan sikerült felzárkózni, 
de az ellenfél – elsősorban 
jó védekezésének köszönhe-
tően – 7-5-re nyerni tudott. 
A párharc második ütköze-
tét október 6-án rendezik a 
csongrádi városban.

A visszatérő
Bogár János 30 év után 

tér vissza a Sparthatlonra. 
A Fancsalban élő hosszú-
távfutó 1991-ben megnyer-
te a világ egyik legnehezebb 
és leghíresebb ultramara-
toni versenyét. A sportoló 
és kísérői, Varga Ildikó, Jó-
zsa Ádám és Oertel Nán-
dor szerdán hajnalban in-
dult Athénba a budapesti 
Liszt Ferenc repülőtérről. 
A Sparthatlon rajtja szep-
tember 24-én, pénteken lesz 
Athénban, az Akropolisz lá-
bánál, célját pedig az onnan 
„mindössze” 246 kilomé-
terre található Spártában, a 
főtéren felállított Leonidasz 
király szobránál jelölik ki. A 
fancsali önkormányzat kép-
viselő-testülete egyébként 
nemrégiben döntött arról, 
hogy a hosszú évtizedek óta 
a településen élő Bogár Já-
nos eddigi példaértékű és 
sikeres életútját, kimagasló 
sportolói pályafutását dísz-
polgári címmel jutalmazza. 
A kitüntetést első alkalom-
mal ítélték oda.

RÖVIDTÁV
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Fájdalommentes Arteriograph  
érdiagnosztika Miskolcon

a Pátria Üzletházban lévő 
Alma Gyógyszertárban

szerdánként 8-12 óra között! 

NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!

Előjegyzés telefonon:  
46/400-225, 20/256-4222 A vizsgálat ára 12 000 FtA vizsgálat ára 12 000 Ft

Az akció érvényes: 2021. 09. 25-től 2021. 10. 01-ig 
Üvegmécses, LA72 139 Ft 99 Ft
Dove szappan, 100 g, 2190 Ft/kg 239 Ft 219 Ft
Kolynos fogkrém, 75 ml 299 Ft 199 Ft
Ooops grill kéztörlő, 1 tekercs 499 Ft 399 Ft
Palmolve tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 531,99 Ft/l 599 Ft 399 Ft
Domestos WC-illatosító, 2x55 g 699 Ft 599 Ft
Krizantémcsokor 699 Ft 599 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs 1199 Ft 999 Ft
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml, 594,64-554,99 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Silkylux mosógél, 4 l, 249,75 Ft/l 1399 Ft 999 Ft
Sackret csemperagasztó, 20 kg 1599 Ft 1399 Ft
Trinát zománcfesték, 1 l, fehér 4449 Ft 3699 Ft
Héra Ceramic, belső falfesték, 2,5 l, 1999,6 Ft/l 5999 Ft 4999 Ft
Héra belső falfesték, fehér, 15 l + ajándék póló, 466,59 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft
Héra színes, belső falfesték, 5 l, 1599,8 Ft/l 9499 Ft 7999 Ft

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

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!

Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos és ács-

munkát vállalunk A-től Z-ig. 

Érdeklődni: 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 
apró hirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

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

Miskolci irodáink:

Miskolc, Hunyadi utca 8., 06 46 612 840
Miskolc, Széchenyi István utca 21-23., 06 46 788 783

INGATLAN, HITEL,  
CSOK EGY HELYEN!

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu



Sokszínű programkínálattal 
és kedvezményekkel várja lá-
togatóit a Herman Ottó Mú-
zeum a 16. Múzeumok Őszi 
Fesztiválján.

Közel százharminc hazai 
múzeum több mint hatszázféle 
különböző programmal, ösz-
szesen közel ezerkétszáz ese-
ménnyel csatlakozik ország-
szerte a szeptember 27. és 
november 11. közötti tizenha-
todik Múzeumok Őszi Feszti-
váljához.

Az idei fesztivál szlogenje a 
Múzeumi Harmónia, erre törek-
szik programjaival a vidék legna-
gyobb múzeumaként a Herman 
Ottó Múzeum is. Az intézmény 
rendezvényeivel illeszkedik ah-
hoz a kilenc programtematiká-
hoz, amelyet a fesztivál szervezői 
idén zászlajukra tűztek.

Változatos programok
A múzeum programpalettá-

ján kiemelt szerepet kap a zene, 
így folytatódik a Bartók Plusz 
Pilinszky plusz ÉN-sorozat az 
idén huszonöt éves Színész-
múzeumban, illetve zenés tár-
latlátogatásokkal, koncertekkel, 
valamint zene-tematikus előa-
dásokkal várják a látogatókat. 
De egy különleges jógaórára 
vagy éppen óriásmandala-fes-
tésre is készülnek az érdeklődő 
múzeumbarátok számára.

A fesztivál ideje alatt az in-
tézmény kulisszatitkaiba is be-
tekintést nyújtanak. A „Tiétek is 
a múzeum!” mottó jegyében a 
rendvédelmi dolgozók és a fel-

sőfokú intézményekben okta-
tók számára külön programok-
kal készülnek mindamellett, 
hogy a koronavírus-járvány 
alatt a frontvonalban helytálló 
egészségügyi dolgozók tovább-
ra is élhetnek a kedvezményes 
belépési lehetőséggel.

De nem maradnak el azok a 
nívós szakmai programok sem, 
amelyek a miskolci múzeum 
ismérvei, így többek között vá-
rostörténeti konferenciával, új 
kiállításokkal, ismeretterjesztő 
előadásokkal, valamint régi-új 
múzeumpedagógiai foglalko-
zásokkal is készülnek.

A részletes programkíná-
lat, a vonatkozó jegyárak a 
hermuz.hu oldalon érthetők el.

Nemes céllal
A Múzeumok Őszi Feszti-

válját először 2006-ban ren-
dezték meg a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával. 
A programsorozat koncep-
ciójának és tematikájának 
kidolgozására a Szabadté-
ri Néprajzi Múzeum – Mú-
zeumi Oktatási és Képzé-
si Központ (MOKK) kapott 
megbízást a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma 

(NKÖM) Közgyűjteményi 
Főosztályától.

A rendezvény fő célja a kez-
detek óta változatlan: a múzeu-
mok széles körű népszerűsítése. 
– Szándékunk volt a figyelmet 
nemcsak ráirányítani a múzeu-
mokra, hanem fent is kívántuk 
tartani az érdeklődést, élményt 
nyújtó, korszerű oktató, szóra-
koztató, évről évre megújuló 
programokkal. Arra töreked-
tünk, hogy a lehetőségekhez ké-
pest minél több múzeum, külö-
nösen vidékről, csatlakozzon az 
eseményhez – írják a rendez-
vény honlapján az alapítók.

Az idei, tizenhatodik fesz-
tivál arra kíván rávilágítani, 
hogy a kulturális intézmények, 
és ezen belül a múzeumok, mi-
ként tudnak az egészség, a tes-
ti és a szellemi egység létre-
jöttéhez hozzájárulni – idézte 
Fekete Péter kultúráért felelős 
államtitkár üzenetét Kassai 
Hajnal, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) mú-
zeumi főosztályának vezetője.

Tajthy Ákos

A múzeum programpalettáján kiemelt szerepet kap a zene
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Szeptember 25., szombat
10:00-16:00 8. Petőfi könyvtári napok – gyermek-

koncert, bábszínház, Petőfi Sándor Könyvtár
10:00-18:00 Csabai őszi családi nap – óriásbá-

bok, koncert, táncos bemutató, Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház

20:00 Éjszakai fürdőzés, Ellipsum Élmény- és 
Strandfürdő

20:00 Slam Poetry Miskolc vol. 50, Helynekem
Szeptember 26., vasárnap
Máig látogatható kortárs orosz képzőművé-

szek tárlata A következő napon címmel a 
Miskolci Galériában.

10:00 Mazsola – bábelőadás, Csodamalom 
Bábszínház

10:00-20:00 Utazás a középkorból a jövőbe – 
lovagrendi bemutató, vásári komédia, csil-
lagles, Lovagi Tornák Tere

11:00 Ökumenikus ünnepi megemlékezés – I. 
világháborús hősökre, Táncsics tér

18:00 Tiszta kabaré! – Gyabronka József színész 
zenés előadása, Csodamalom Bábszínház

20 éves az Anima vonósnégyes – különleges 
születésnapi koncert, Zenepalota

Szeptember 27., hétfő
10:00 Klímavédelmi előadás-sorozat, polgár-

mesteri hivatal díszterme
13:00-17:30 TanulóKuckó – házi feladatokat 

készítő diákoknak, Móra Ferenc Könyvtár
16:30 Pilinszky-est Szabó Balázs zenésszel is, II. 

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
17:00 Mazsorett kezdőknek – ingyenes bemu-

tatóóra, Ady Endre Művelődési Ház
19:00 A Miskolci Szimfonikus Zenekar bérletes 

hangversenye, Művészetek Háza
Szeptember 28., kedd
Máig látogatható a Miskolci Fotóklub kiállítá-

sa az Ifjúsági és Szabadidő Házban.
15:00 Jancsi és Juliska papírszínházban, Petőfi 

Sándor Könyvtár
17:00 Kézműves játszóház gyerekeknek, II. 

Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Szeptember 29., szerda
18:00 DVTK – III. Kerület, NB II. 10. forduló, 

DVTK Stadion
Szeptember 30., csütörtök
14:00 A népmese napja, II. Rákóczi Ferenc Megyei 

és Városi Könyvtár és József Attila Könyvtár
16:30 Magyar utazók Ázsiában – Rózsa György 

főlevéltáros előadása, Petőfi Sándor Könyvtár
Október 1., péntek
10:00-12:00 Tökmag baba-mama klub három 

éven aluliaknak, Petőfi Sándor Könyvtár
18:00 DVTK Jegesmedvék – SC Csíkszereda, 

Erste Liga 5. forduló, Jégcsarnok

Október 2., szombat
9:00 Múzeumi vándorbot – ingyenes túra a 

Pele-lakhoz előadásokkal, Majális park
11:00 és 15:00 Halász Judit: „Csiribiri” koncert, 

Művészetek Háza
15:00 Stark finisszázs – kötetbemutatóval zárul az 

Időtriptichon című tárlat a Miskolci Galériában
20:00 Junkies és Tortuga – koncertek, Helynekem
Október 3., vasárnap
9:00-14:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
10:00 Talpas és a többiek – bábelőadás, Cso-

damalom Bábszínház
MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ:
Szeptember 25., szombat 19:00 Producerek, 

bérletszünet, Nagyszínház
Hazatérés, Kamara
Szeptember 28., kedd 19:00 Feketeszárú cse-

resznye, bérletszünet, Kamara
Szeptember 29., szerda 19:00 Hazatérés, 

Csapó János bérlet, Kamara
Október 1., péntek 19:00 Déjà vu, Nagyszín-

ház bemutató bérlet
Október 2., szombat 19:00 Mágnás Miska, Se-

bestyén Mihály bérlet, Nagyszínház
MOZIMŰSOR Művészetek Háza:
Uránia-terem: Szeptember 23-29., csütör-

tök-szerda, naponta 16:30 ‚85 nyara, 18:30 
A feleségem története

Szeptember 25., szombat 14:00 Oltári baki
Szeptember 26., vasárnap 14:00 Hyppo-

lit, a lakáj
Szeptember 30-október 6., csütörtök-szerda, na-

ponta 16:30 Külön falka, 19:00 Csapdában
Béke-terem: Szeptember 23-29., csütör-

tök-szerda, naponta 17:00 Irány a bárka! 
2, 19:30 Természetes fény

Szeptember 30-október 3., csütörtök-vasár-
nap, naponta 19:30 Kedves elvtársak!

Szeptember 30-október 6., csütörtök-szerda, 
naponta 17:00 Sütimanók – Ide süss!

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: Szeptember 23-29., 
csütörtök-szerda, naponta több időpontban – 
30 nap maximum, A feleségem története, A 
kuflik és az akármi (csak hétvégén), Álomnagyi 
2., A védenc, Bébi úr: családi ügy, Croodék: Egy 
új kor (csak hétvégén), Csapda a neten, Dzsun-
geltúra (csak hétvégén), Éjszaka a házban, Ele-
ven kór, Free guy, Idő (csak szombaton), Irány a 
bárka 2., Kampókéz (csak szombaton), Kupon-
királynők, Luca (csak hétvégén), Mancs őrjárat: 
A film, Miután elbuktunk, Shang-Chi és a tíz 
gyűrű legendája, Természetes fény (csak hét-
végén), Toxikoma

Szeptember 30., csütörtök, naponta több idő-
pontban 007 Nincs idő meghalni

PROGRAMAJÁNLÓ Harmónia a HermanbanHarmónia a Hermanban

Kacskaringós lépcső vezet a 
Kossuth utcai tiszti klub nagy-
terméig. Mindannyiunknak 
névre szóló meghívója van, fi-
gyelmeztetéssel, ha nem me-
gyünk, értünk jönnek. Nagy a 
zsúfoltság az előtérben. Sorozás-
ra jöttünk, készülünk legalább 
kétszázan. Parancs: derékig le-
vetkőzni, de máris megtoldják, 
anyaszült meztelenre. Szemér-
mesen állunk egymás mellett, 
még nem dívik a gyúrás. Vin-
nénk az orvosi papírjainkat a 
lúdtalpról és a kialakulóban 
lévő asztmánkról, meg ki tudja, 
milyen nyavalyákról, de hiába. 
Az ajtónálló őrvezető az összes 
pecsétes írást begyűjti. Ádám-
kosztümben sétálunk egyik 
asztaltól a másikig. A fehér kö-
penyes katonaorvos – a család 
beépített embere – gondolatol-
vasó. Tudja, ha már mennem 
kell, sofőr lennék akár még egy 
teherautó volánjánál is. Obsitos 
barátaim szerint ennél kelleme-
sebb, komfortosabb pozíciója 
csak a néphadsereg főparancs-
nokának lehet.

Harmadnap már az OTI 
előcsarnokában sorakozunk, 
olyan civilesen, általános egész-
ségügyi alkalmassági vizsgá-
latra. Mi tagadás, duzzadok a 
lelkesedéstől, mindig is az autó-
vezetésről álmodok. Édesapám 
is egy életen át ezt csinálta, hol 

vezetett, hol pedig kocsit javí-
tott. Időnként, ha a sors úgy 
hozta, még motorozott is. A lé-
nyeg, hogy magam is rászokom 
a benzingőz ártalmas illatára. 
A legnagyobb gyerekkori élmé-
nyeim egyike, amikor drága, 
korán elhunyt apám megenge-
di, hogy az ölében ülve én ve-
zessem a Pobedát a nyíl egyenes 
szikszói úton. A bükki Lófő 
tisztáson pedig már egyedül is 
kormányozhatok.

Gyerekkori barátommal az 
SZTK emeleti mosdójában 
együtt próbálunk vizeletmin-
tát célozni a kémcsőbe. Ne-
kem elsőre sikerül. Pista ba-
rátom viszont kiszáradóban 
lehet, mert nekem kell kisegí-
tenem. Nem először leplezem 
le ezt a turpisságot, annak 
idején ez még akár katonai ti-
tok is lehetett volna, de végül 
a sajátomat osztom meg vele. 
Megfelezem a mintát. Persze 
az ember sose várjon hálát, 
amikor a szemorvosnál állunk 
sorban, nem segít rajtam. Ott 
derül ki, hogy bizony nálam a 
kék és zöld egyre megy, így az-
tán azokat a számos teszteket 
nem vagyok képes megfejteni. 
Pista súghatna, de nem teszi. 
Végül a fővárosi Mester utcai 
pályaalkalmassági központ-
ban újravizsgázhatok. Igaz, 
addigra már az összes számot 

begyakorolom, s feleslegesen 
tartottam attól, hogy majd 
összevissza lapozzák a teszt-
füzetet. Egy ilyen hivatalban 
nem vesződnek ilyesmivel.

Az MHSZ kiképző központ-
jában hamar átlendülünk az 
elméleti tudás tárházán. Be-
magoljuk a benzin- és dízel-
motor közötti különbséget, a 
közlekedési szabályok, a táb-
lák jelentése meg az elsőse-
gélynyújtás tudománya már 
a fejünkben. Az első terepgya-
korlat, a kormányzással való 
ismerkedés valahol az Üteg 
utca környékén, valamelyik 
közlekedési vállalat telephe-
lyén kezdődik. Körbejárha-
tom, pontosabban körbe kell 
járnom a zöldes színű Csepel 
teherautót. Megrugdoshatom 
a gumikat, ahogyan a nagyok-
tól láttam, ellestem, majd fel-
csimpaszkodom a már elő-
melegített műbőr ülésre. Az 
oktató megérzi, sejti, a váltó 
összes kapcsolását ismerem, de 
még sohase csináltam. Kapok 
rá egy negyedórát, hogy járó 
motor mellett, kinyomott kup-
lunggal, vakon begyakoroljam. 
Utána viszont begörcsölt láb-
bal kifulladásig körözhetek az 
üres placcon. Egyetlen kitétel-
lel – kéri az oktató, a mindig 
morcos Mocsári úr –, hogy a 
toronylámpa oszlopát ki ne 

döntsem. Majd újra elmeséli, 
sajnos erre is volt már példa.

Végül hiába minden, sosem 
leszek honvédségi sofőr. A csu-
pa vas monstrum, a sima pla-
tós Csepel viszont a szívemhez 
nő. Nem sok lóerős, de szá-
momra mennyei zene a nagy 
motor ritmikus dohogása. 
Nem először. Talán egy tavaszi 
kiránduláson a MÉH vállalat 
egy ilyennel vitt minket iskolai 
jutalomkirándulásra Füzér-
radványba, a várhoz. Olyan 
hosszú padokon szorongtunk 
rajta a ponyva árnyékában.

A közelmúltban tudtam 
meg, hogy nem is olyan mesz-
sze Miskolctól, egy ház han-
gárjában egy speciális Csepel 
teherautót őriznek. Oldtimer 
rendszámmal, de már egyre 
ritkábban indítják be. Tulaj-
donosa a honvédségtől leselej-
tezett állapotban vette meg a 
nem éppen sokat futott, speci-
ális szerelőfülkés autót. Szak-
szerűen megbütykölte, majd 
időnként meghívásra, felvonu-
lásra vagy filmforgatásra meg-
szellőzteti. Saját örömére, ked-
vére. Irigylem is érte.

Ha ezzel egy kört mehetnék, 
becsületszóra mondom, kike-
rülném az összes toronylám-
paoszlopot. Úgy, ahogy az ok-
tatóm kérte.

Szántó István

Jegyzet

CSAK EGY KÖRT MENNÉK…CSAK EGY KÖRT MENNÉK…
Az Erőművek Éjszakáját egy 
év kihagyás után rendezik 
meg október első napjaiban.

A világjárvány miatti tava-
lyi kényszerszünet után októ-
ber 8-án megrendezik a má-
sodik Erőművek Éjszakáját. 
Az ország legnagyobb és leg-
népszerűbb energiaipari ren-
dezvényét idén is a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal (MEKH) szer-
vezi meg, a programhoz Mis-
kolc városa is csatlakozott.

A cél idén is az, hogy az 
energia– és távhőtermelés ku-
lisszatitkainak bemutatásával 
felhívják a figyelmet arra, hogy 
környezetünk védelme érde-
kében érdemes okosan bánni 
erőforrásainkkal – mondta el 
az eseményt beharangozó saj-

tótájékoztatón Horváth Péter 
János, a MEKH elnöke.

Az első Erőművek Éjsza-
kája 2019-ben csaknem 4 
ezer látogatót vonzott, és a 
szervezők idén is telt házra 
készülnek. Az erőművek és 
a fűtőművek ezúttal ország-
szerte harminchat helyszí-
nen nyílnak meg a látogatók 
előtt, akiket számos érde-
kes programmal, közelről is 
megtekinthető gigantikus 
berendezésekkel és szakértő 
idegenvezetéssel várnak.

Miskolcon három helyszín – 
Bioenergy-Miskolc Kft., MVM 
MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű 
Kft. és a Kuala Kft. (Pannergy– 
projekt) lesz megtekinthető (a 
részletes program lapunk 4. ol-
dalán olvasható).

T. Á.

Újra kinyílnak  Újra kinyílnak  
az erőművek kapui az erőművek kapui 

Falu a városban 
Szeptember 30-án, csütörtökön egész napos tudományos mű-

helykonferenciát rendez a múzeum a MAB-székházban. „Falu a 
városban” című kutatási programjukat mutatják be, ami a 19-
20. századi magyarországi urbanizáció és paraszti polgárosodás 
folyamatainak lokális-regionális feltárását célozza. Miskolc és a 
környező egykori falvak, később városrészek (kiemelten Göröm-
böly-Tapolca, Hejőcsaba és Szirma) társadalomtörténeti, vá-
rostörténeti, néprajzi és kulturális antropológiai vizsgálatának 
lehetőségeit nyílt műhelykonferencia keretében vitatják meg a ku-
tatók. A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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Ha jogi problémájuk, kér-
désük van, küldjék el szer-
kesztőségünk címére: 
3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9. A borítékra írják rá: 
„Mindenkit érhet jogeset”. 
E-mail: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írás-
ban válaszol.

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

Akkor és most. A Bükk vonulatai, a Palotaszálló és a kertje – ez 
látszik a Zsófia-kilátóból készült régi képeslapon, valamint a kollé-
gánk drónfelvételén is. A Zsófia-kilátó egykor a Dolka-hegyen állt, 
melyről kivételes panoráma nyílott a Szent István-hegyre, a Kerek-
hegyre, Fehérkőlápára sőt, az egész Garadna-völgyre is. A kilátó 
1900-ban épült, nevét a Lillafüred névadójaként ismert, Vay Erzsé-
bet édesanyjáról, Teleki Zsófiáról kapta. A kilátó felavatása komoly 
társadalmi esemény volt, a kiépített szerpentinen sétálhatott fel 
az ünneplő tömeg. A tornyot azonban a Szikla néven ismertté vált 
titkos katonai objektum építésekor az ötvenes években lebontot-
ták. A Zsófia-kilátó és az odavezető tanösvény újjáépítését 2015 
óta tervezik és most úgy tűnik, rövidesen ismét megnézhetjük a 
tájat a kultikus létesítményből: az elmúlt hetekben ugyanis hosz-
szas előkészítés után elindult a munka. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány 

Gy. József képeslapja, Horváth Csongor fotója)

GazdikeresőGazdikereső

„Hangoljon a biztonságra!” címmel rendeztek közlekedésbiztonsági fesztivált múlt szombaton a sétálóutcán. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztálya, valamint a miskolci önkormányzat által szer-
vezett program részeként a résztvevők közelebbről megismerkedhettek a közúti közlekedés veszélyeivel. Emellett az is fontos sze-
repet kapott, hogy bemutassák a bűncselekmények megelőzését segítő praktikákat, valamint a virtuális és online világ csapdáit. A 
Centrumnál például baleseti helyszínt rekonstruáltak (képünkön), ugyaninnen a Városház térig pedig felvonulástól volt karneváli 
hangulat a főutcán. Volt még egyebek mellett önvédelmi prezentáció, gépjármű-bemutató, vetélkedők és persze robotok is. Az ese-
ményen a közlekedés biztonságáért végzett munkájáért Kiss Attila főkapitányság-vezető díjat adott át többek között Varga Andrea 
alpolgármesternek, illetve az eLTE Best Dance Company képviseletében L. Tóth Evelynnek is. Fotó: Juhász Ákos

FÓKUSZBAN  FÓKUSZBAN  
A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGA KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

Ezen a héten Madamot (5802), 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.

5802. Madam
Bekerülés helye: Miskolc, 
Glanzer Miksa u.
Fajta: Európai házi macska
Kor: 3 év
Neme: nőstény
Szín: szürke cirmos
Súlya: 3,80 kg

Kedves, bújós cica. Köly-
keivel együtt került be az Ál-
lategészségügyi Telep gon-
dozásába. Madam könnyen 
gondozható, elbűvölő egyéni-
ség. Különleges, hiúzra hason-
lító fülei és pofija teszi egyedi-
vé. Egy gondoskodó gazdira 
vágyik, ahol biztonságban él-
het élete végéig.

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 szep-
tember 19-én, vasárnap 16 
órától a szirmai református 
templomból közvetítenek. 
Igét hirdet: Szombathy Dé-
nes lelkipásztor.

Szeptember 28-án, kedden 
Kelemen Didák boldoggá-
avatásáért mutatják be az esti 
szentmisét a Minorita temp-
lomban.

Október 3-án, vasárnap a 
fél 12-es szentmisén tesznek 
örökfogadalmat Szent Fe-
renc Kisnővérei a Mindszenti 
templomban.

Október 3-án a 18 órai 
szentmise után lesz a tran-
zitus ünneplése a Minorita 
templomban.

A Mindszenti Plébánián 
Péter Vilmos, a diósgyőrin pe-
dig a spanyol Carlos Sirer Me-
lis kezdte meg diakónusi gya-
korlatát.

A Hívők megújulása cím-
mel evangelizációs sorozatot 
hirdetnek szeptember 28-30., 
kedd-csütörtök között, na-
ponta este 7 órától. Az online 
előadások Zoom-linkjét min-
dig aznap teszik nyilvános-
sá az Észak-Írországi Magyar 
Református Misszió Face-
book-oldalán.

Az Imolai Református Egy-
házközség meghívta a Mis-
kolc-Tetemvári Református 
Egyházközség tagjait egy kö-
zös napra október 2-án, szom-
baton. Aki szívesen megy, 
annak fel kell iratkoznia az 
iratterjesztő asztalnál kitett 
lapon.

Tematikus lelkigyakorlatot 
szerveznek Máriapócson Pin-
dzsu István atya vezetésével. 
Az imádságos együttlét októ-
ber 8-10. között lesz. Jelentkez-
ni a pocsizarandokhaz@gma-
il.com-on vagy a 0642/585-020 
telefonszámon lehet.

HARANG-HÍREK

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Úgy érezheti, az utóbbi időben 
kissé elhanyagolják szerettei, barátai. Kesergés helyett inkább 
tegye meg ön az első lépéseket az irányukban. Tapasztalni fog-

ja: csupán arról van szó, hogy ők is épp oly elfoglaltak, mint ön.

Bika (április 21 – május 20) Sok változás miatt bizonytalan-
ná válhatnak a dolgok a környezetében. Igyekezzen legalább 
önmagában megőrizni a bizonyosságot. A magabiztosság se-

gítheti abban, hogy a változásban is állandóságra leljen.

Ikrek (május 21 – június 21) Szokatlanul ábrándozó, álmodo-
zó hangulatba merülhet ezekben a napokban. Vigyázzon, mert ez 
akadályozza abban, hogy a munkáját rendesen végezze! Ha nem 

tud ezen úrrá lenni, inkább vegyen ki szabadságot, nehogy a főnökei észrevegyék!

Rák (június 22 – július 22) Rettentően energikus mostanság, 
de azért ezt ne csak a munkára fordítsa! A házimunka is meg-
várja: kicsit próbáljon meg több időt szentelni a családjának! Ők 

sem bánják, ha nem az étkezéseké és a patyolattisztaságé lesz a főszerep.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Ha számvetést készíte-
ne mostanában, vigyázzon: ne csak a kudarcokat számolja, 
értékelje a sikereit is! Ez az önbizalmának is jót tesz, a csa-

ládjával is elismerteti azt. A kudarcok meg arra jók, hogy tanuljon belőlük.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Javítania kellene a 
kommunikációján. Nem elsősorban a munkáról van szó, család-
jában megy ez a dolog meglehetősen döcögősen. Vigyázzon: 

az sosem volt út, hogy mindent magába fojt, hogy valakit meg ne sértsen!

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Hiába akar jót, jól is 
kell előadnia az akaratát. Ellenkező esetben számíthat a csa-
ládja riadalmára és ellenállására. Ha az előnyök ecsetelésével 

kezdi, és csak utána adja elő a változtatások árát, akkor meggyőzőbb lehet.

Skorpió (október 24 – november 22) Lelkesedéssel teli idő-
szakot élhet át most, különösen, ha napjait az önmegvalósí-
tásnak szenteli. Ne hagyja, hogy bármi is eltérítse önt ettől az 

úttól! Győzzön meg valakit a környezetében, hogy segítsen önnek!

Nyilas (november 23 – december 21) Vállaljon kevesebb 
feladatot, mert annyi keze még önnek sincs, amennyi min-
denbe belekezdett az utóbbi időben! Ráadásul ön szereti jól is 

csinálni a dolgait, ahhoz pedig idő kell. Haladjon kicsit lassabban!

Bak (december 22 – január 20) Ön kitartó és megbízható, és 
ezért ugyanezt várná el a családtagjaitól, leginkább persze 
a kedvesétől. Ha azonban ez túlzott számonkéréssel párosul, 

akkor sajnos éppen az ellenkezőjét érheti el vele, mint amit szeretne.

Vízöntő (január 21 – február 19) Itt az idő, hogy végre ne 
csak keresse, de meg is találja a szerencséjét. Van valaki ön 
mellett, aki a segítségére lehet okos tanácsaival, az önénél 

sokkal jobb taktikai érzékével. Használja a kedvese erejét!

Halak (február 20 – március 20) Boldog és melegséggel 
teli napokra számíthat. A kedvesével régi érzéseket élhet át 
újra: mintha csak megállt volna az idő. Ne bízzon semmit a 

véletlenre, vigye el őt egy régi, kedves helyükre!
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