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Gomba és KvaterkaGomba és Kvaterka
Három All Stars és egy Open világ-

csúccsal zárta Mészáros László a Mis-
kolcon rendezett erőemelő-világbaj-
nokságot, melynek főszervezője is volt. 
Csapatához tartozik Sütő Imre, aki 
ugyancsak világbajnokként zárta szerep-
lését. A másik tanítvány, Tóth Zsolt a mes-
terrel egy kategóriában szerepelt, és a ne-
gyedik helyen zárt. Ám még előző nap ő 
is begyűjtötte a masters első helyét.

Cikk a 9. oldalon

Négy világcsúcs Mészáros mérlegeNégy világcsúcs Mészáros mérlege

HAMAROSAN „KINŐ A FÖLDBŐL” HAMAROSAN „KINŐ A FÖLDBŐL” 
A RÉGI-ÚJ ZSÓFIA-KILÁTÓA RÉGI-ÚJ ZSÓFIA-KILÁTÓLezárult az első hazai or-

szágos előválasztás, a beér-
kezett szavazatokat össze-
sítették. 

Az előválasztás célja, hogy 
megtalálják azokat az ellen-
zéki jelölteket, akik a kor-
mánypárt színeiben induló 
politikusokkal a legnagyobb 
eséllyel veszik majd fel a ver-
senyt jövő tavasszal. Most az 
dőlt el, kik lesznek az ellen-
zéki összefogás parlamen-
ti képviselőjelöltjei a 2022-es 
választásokon, és a minisz-
terelnök-jelöltek közül ki az 
a három, aki továbbjut a má-
sodik fordulóba. Csütörtök 
estére a B.-A.-Z. megyei I-es 

és II-es országos egyéni vá-
lasztókerületben is feldolgoz-
ták az elsőfordulós előválasz-
tási szavazatokat. Előbbiben 
Szilágyi Szabolcs (Jobbik) 
önkormányzati képviselő, 
míg utóbbiban Varga László 
(MSZP-P) országgyűlési kép-
viselő győzött. A miniszter-
elnök-jelöltségért vívott csata 
meglepetéseredményt hozott: 
a szavazók 34,76 százaléka 
Dobrev Klárára, 27,31 száza-
léka Karácsony Gergelyre, míg 
20,02 százaléka Márki-Zay 
Péterre voksolt, így Jakab Pé-
ter és Fekete-Győr András ki-
esett a versenyből. A történte-
ket összefoglaló cikkünket az 
5. oldalon olvashatják.

Eredményt hirdettek Eredményt hirdettek 
az előválasztáson az előválasztáson 

Az építményt várhatóan jövő 
tavasztól használhatják a tu-
risták.

Jövő márciusra készülhet el 
az egykori Zsófia-kilátó korhű 
rekonstrukciója a Dolka-he-
gyen, Lillafüreden. Az első ki-
látót még 1900-ban adták át, 
eredetileg Millennium-kilá-

tónak hívták, és csak később 
nevezték el Vay Béla főispán 
feleségéről, Teleki Zsófiáról, 
aki egyébként a Borsodi Bükk 
Egylet alapító tagjaként a ma-
gyar természetjárás lelkes tá-
mogatója volt.

A kilátót aztán 1950-ben le-
bontották, helyére a hegyol-
dalba vájt híres, vagy inkább 

hírhedt Szikla nevű katonai 
légvédelmi harcálláspont ra-
darállomásának antennáját te-
lepítették. Ezt 1989-ben bon-
tották el, a kilátó újraépítése 
a túrázók és a Bükköt szerető 
emberek körében azóta rend-
szeresen szóba került.

A Zsófia-kilátó és a Fel-
ső-Hámorból odavezető 1,3 

kilométeres tanösvény újjá-
építésére még egy GINOP-os 
pályázaton nyert el körülbe-
lül 50 millió forintot a Magyar 
Természetjáró Szövetség és az 
Északerdő Zrt. A munkálatok 
már elkezdődtek, az építmény 
és a tanösvény 2022 márciusá-
ra készülhet el.

Cikk a 4. oldalon

Az összegyűlt pénzből nem-
csak a látássegítő oktatási esz-
közöket tudta megvásárolni 
a kislánynak a család, hanem 
jótékonykodott is.

A vártnál is nagyobb összeg, 
közel 2,3 millió forint gyűlt 
össze azon a jótékonysági fu-
tóversenyen, amelyet múlt hé-

ten tartottak a belvárosban. A 
felajánlásoknak köszönhetően 
sikerült megvásárolni Takács 
Anna számára a felszereléseket.

Polyák András, a 2. vitéz Vat-
tay Antal Területvédelmi Ezred 
parancsnoka elmondta, szá-
mukra nem volt kérdés, hogy 
bajtársuknak, Takács Norbert 
törzsőrmesternek segítenek.

Bernasconi-Bús Katalin, a 
Supersum Alapítvány kurató-
riumának elnöke arról beszélt, 
hogy amikor megkereste őket 
a honvédség, azonnal a projekt 
mellé álltak. – Nagyon jó volt 
látni, hogy az eszközök beszer-
zéséhez szükséges összeg né-
hány nap alatt összegyűlt.

Szopkó Tibor alpolgármes-
ter azt hangsúlyozta, büszke az 
összefogásra, ami a nemes ügy 
érdekében a városban kiala-
kult. – Különösen jó érzés az, 
hogy a polgármesteri hivatal-
ban és a Miskolc Holdingban 
is alulról jövő kezdeményezés-
ként kezdődött gyűjtés, és egy 
jelentős összeggel tudtuk mi is 
támogatni Anna tanulmányait.

Takács Norbert a család ne-
vében mondott köszönetet. Az 
összegyűlt támogatásból nem 
csak Annának tudtak segíteni.

– Már a kezdeményezés ele-
jén jeleztük, hogy két eszközre 
van szükségünk: egy mobil, di-
gitális nagyítóra és egy otthoni, 
asztali nagyítóra, ami magyar 
nyelven fel tudja olvasni a kis-
lányunknak a tananyagot. Eze-
ket már beszereztük, a fenn-
maradó összeget pedig a Vakok 
és Gyengénlátók Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Egyesüle-
tének ajánlottuk fel, hogy más, 
látásproblémával küzdő gyer-
meket is támogathassunk – 
idézte fel az apuka.

Tajthy Ákos

Átadták az adományokat Takács AnnánakÁtadták az adományokat Takács Annának

Új adással jelentkezik az Acéllábos. A miskol-
ci gasztroműsor mostani részében a mesebeli Me-
hemed bőrébe bújtunk, és elmentünk a hegyhez. 
Először is erdei gombákat szedtünk, amikből a 
Süt a Nap Vegán Bisztró séfje, Szuromi Szilvia ké-
szített paleo pörköltet a Kecskelyuk elnevezésű 
bükki barlangjárat szájánál. Ezt követően meg-
látogattuk a szeptemberi Kvaterkát, ahol hat pin-
cénél főztek bográcsos ételeket. Műsorunkat jövő 
csütörtökön, 19:25-től láthatják a Miskolc Tv-ben.

Cikk a 8. oldalon

Hirdetés



Sebészeti módszerekről 
tartottak többnapos kon-
ferenciát miskolci és ung-
vári specialisták a megyei 
kórházban.

Idén júliusban vette kezde-
tét az a jórészt az Európai Unió 
által finanszírozott együttmű-
ködés, amelyet Magyarország 
és Ukrajna kötött, és amelynek 
célja, hogy a két országban al-
kalmazott sebészeti módsze-
reket kölcsönösen ismertesse 
meg a felekkel – ezzel is javítva 
szolgáltatásaik színvonalát.

A projekt kiterjed az esz-
közpark fejlesztésére, ennek 
révén európai viszonylatban 
is csúcsminőségűnek számító 
eszközöket szereznek majd be 
a kórházak. Tóth Imre, a me-
gyei kórház orvos igazgató-
helyettese elmondta, Miskolc 
az úgynevezett minimál-in-

vazív műtéti eljárások terüle-
tén országos viszonylatban az 
élen jár, éppen ezért tudnak az 
ukrajnai kollégáknak értékes 
szaktudással szolgálni.

Ungvári Gábor, a trauma-
tológia osztályvezető főorvo-
sa kiemelte, egyes mellkasse-
bészeti operációk, va lamint 
alsóvégtagi sérülések ellátá-
sában tanulnak egymástól.

Az ungvári Novák Endre 
Kórház főorvosa, Jurij Jaci-
na hangsúlyozta, a jövő nyá-
rig tartó, több mint négyszáz-
ezer eurós szakmai összefogás 
nyomán szoros partneri vi-
szony megteremtésére nyílik 
lehetőség, amennyiben a határ 
két oldalán a résztvevők egy-
mással szinkronban fejlesztik 
eszközeiket, és gyarapítják a 
sebészeti részterületekre vo-
natkozó ismereteiket.

Bódogh Dávid

Hivatalosan is átadták az SEG 
Automotive újonnan épült, 
korszerű, megújuló energiá-
kat is használó telephelyét.

A globális vezetőségnek és 
a kínai tulajdonos képviselő-
inek is bemutatta új, szirma-
besenyői telephelyét kedden 
az SEG Automotive magyar 
leányvállalata. Dobos Péter 
telephelyvezető kiemelte, a 
fontos beruházások a járvány 
ellenére is folytatódtak a ré-
gióban, a stratégiai beruházás 
egy hosszú távú elköteleződés 
az SEG Automotive-tól.

Kiemelte, a koronaví-
rus-járvány hullámai, a be-
szállítói láncok nehézségei és 
az autóipari átalakulás for-
málta, kihívásokkal teli kör-
nyezet ellenére a vállalatnak 
sikerült alapkövének letétele 
után másfél évvel befejezni a 
költözést új telephelyére.

– A mintegy 25 ezer négy-
zetméteres gyártócsarnokba 
nyolcszáz berendezést költöz-
tettünk át; a teljesen felsze-
relt fejlesztési központunkat 
tesztgépekkel négyezer-ötszáz 
négyzetméteren; és modern 
irodáinkat, amik megfelelnek 
korunk és a munkavállalók 
igényeinek – mondta a telep-
helyvezető, hozzátéve, az új 
telephelyen megújuló energiát 
használnak, a gyártócsarnok 
mellett, valamint a csarnok és 
a logisztikai központ tetején 
pedig napelemparkot létesí-
tettek.

Peter Sokol, a globális autó-
ipari beszállító vezérigazgatója 
rámutatott, az autóipar törté-
nelmének legnagyobb átalaku-
lásán megy át.

– A mostani előrejelzések 
szerint 2040-re több mint egy-
milliárd belsőégésű motorral 
felszerelt új autó fog közle-
kedni az utakon. Ezeket a jár-
műveket olyan hatásfokúvá 
kell tennünk, hogy megelőz-
zük a súlyos következménye-
ket a globális klímára néz-
ve – mondta a vezérigazgató, 
hozzátéve: az átalakulás egy 
hatalmas lehetőség a szirma-
besenyői gyárnak.

– Az itteni csapat már most 
is nagyban hozzájárul a klíma-
védelemhez. Azok a termékek, 
amiket tavaly Magyarországon 
gyártottunk, már önmaguk-

ban 2,4 milliárd liter üzem-
anyagot és közel 6 millió tonna 
szén-dioxidot takarítanak meg 
élettartamuk alatt.

Jiao Hao, a ZMJ, az SEG 
Automotive kínai tulajdonos 
vállalatának vezérigazgatója 
szintén megerősítette elkötele-
ződésüket a magyar telephely 
és a magyar csapat irányába.

– Egyértelmű jövőképünk, 
hogy az erőátviteli megoldások 
terén globális vezető szerepet 
töltsünk be az autóiparban, ki-
fejezetten az e-mobilitás terén. 
Az SEG Automotive fejlesztési 
tapasztalatával és gyártási ki-
válóságával ennek a jövőkép-
nek a középpontjában áll. Mi 
a ZMJ-nél teljes mértékben tá-
mogatjuk az SEG Automotive 
termék- és piaci stratégiáját, a 
magyar telephely pedig mint 

a legnagyobb európai lokáció 
természetesen kiemelkedően 
fontos a közös jövőnk szem-
pontjából – hangsúlyozta.

A beruházás nemcsak a glo-
bális vállalat, hanem a régió 
számára is fontos – hangoz-
tatta Alakszai Zoltán megyei 
kormánymegbízott, méltatva a 
vállalat és a magyar állam ha-
tékony együttműködését. Egy-
úttal örömét fejezte ki, hogy 
hosszú távon méltónak talál-
ták a megyét a bizalomra.

A rendezvény során felavat-
ták a telephely új címét is, ami 
jelzi, hogy a zöldmezős beru-
házás – az 50 ezer négyzet-
méternyi logisztikai és gyártó-
csarnok – felkerült a térképre: 
3711 Szirmabesenyő, Farkas-
hegyi út 3.

Tajthy Ákos

Aktuális
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Megtartotta küldöttgyűlé-
sét a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (BOKIK).

Egy év után először talál-
koztak élőben a megye meg-
határozó gazdasági szereplői. 
Az előadók bemutatták az ak-
tuális gazdasági helyzetképet.

– Többszörösen halasztot-
tuk a küldöttgyűlést. Itt meg-
tárgyaljuk a 2020-as számokat, 
mutatókat, mérleget – magya-
rázta Bihall Tamás elnök.

– Úgy látom, a megye gaz-
dasága sikeresen vészelte át a 
járványsokkot. Az országos 
átlaghoz képest is jobb szá-
mokat produkáltunk. A tu-
rizmus sajnos megsínylette 
a vírusidőszakot, de az idei 
nyár és az őszi mutatók azt 
mutatják, hogy ennek az ága-
zatnak a helyzete sem telje-
sen reménytelen – számolt be 
a helyzetről a BOKIK elnöke, 

hozzátéve, hogy a kisebb cé-
geket jobban sújtotta a pan-
démia.

Ezután Alakszai Zoltán kor-
mánymegbízott és Bánné Gál 
Boglárka, a megyei közgyűlés 
elnöke B.-A.-Z. megye jelen-
legi helyzetéről beszélt, Veres 
Pál polgármester pedig a város 
gazdasági helyzetét mutatta be.

– A kompenzáció egyik ta-
nulsága az volt, amikor össze-
hasonlítottuk annak összegét 
más nagyvárosokéval – tettük 
ezt a 4 milliárd forint alatti ár-
bevételű cégek adócsökkentése 
következtében. A kalkulált kie-
sés, ami nálunk 1,55 milliárd 
forint volt, Debrecenben 4 mil-
liárd, míg Nyíregyházán 2,5, 
Pécsett pedig 2 milliárd forint 
volt. Ez azt jelenti, hogy Mis-
kolcon a 4 milliárd forint alatti 
árbevételű cégek kevesen van-
nak, ebből következőleg keve-
sebb iparűzési adót is fizetnek.

Bájer Máté

Beszámoltak a térség Beszámoltak a térség 
gazdasági helyzetérőlgazdasági helyzetéről

Bemutatták új telephelyüketBemutatták új telephelyüket

Nyolcszáz berendezést költöztettek át az új gyártócsarnokba. Fotó: Horváth Csongor

Szombaton folytatódik az 
első miskolci közösségi 
gyűlés, amelynek nyitóal-
kalmára két héttel ezelőtt 
47 ember ment el.

Sok szó esett a részvéte-
li demokrácia ezen újszerű 
eszközéről, azonban többen 
„vakon” bíztak meg benne és 
csatlakoztak. Megkérdeztük 
a legfiatalabb (19) és a leg-
idősebb (83) résztvevőt, hogy 
mik voltak a tapasztalataik.

A közösségi gyűlés legfiata-
labb résztvevője a 19 éves Dá-
vid Attila Marcell, aki korábban 
elmondta, hogy a kíváncsi-
ság motiválta a regisztrációra. 
Mindig is érdekelte, hogyan 
működik egy város vezetése. 
Reményei szerint egy kicsit a 
kulisszák mögé láthat. Kifeje-
zetten szerette volna, hogy a 
klímakérdések mellett politi-
kai témák is napirendre kerül-
jenek, és a végén úgy állhasson 
fel az asztaltól: jobban átlátja a 
rendszerszintű működést.

A nyitóhétvége után Mar-
ciban az csapódott le, hogy 
a klímakérdés és a politikai 
döntéshozás nem választha-

tóak el egymástól – úgyhogy 
tulajdonképpen mindkét te-
rülettel kapcsolatban szerzett 
értékes tapasztalatokat.

A többiekkel folytatott esz-
mecserék során azt állapítot-
ták meg, hogy a tudatlanság 
nagyon nagy problémát jelent, 
amelynek egyik fő oka az okta-
tás alacsony színvonala. „Min-
den összefügg mindennel, és 
ezt jó átlátni” – összegezte él-
ményeit. Ő nem számított arra 
a kétnapos szakmai tudásbő-
vítésre, amiről szeptember 18-
19-e szólt, de így utólag meg-
érti, és örül is neki, hogy így 
alakult a program.

A ma már nyugdíjas, egyko-
ri műtősnő, Bojtos Gézáné Vera 
néni 83 évével a legidősebb 
résztvevője a közösségi gyűlés-
nek. Ő azért csatlakozott a kez-
deményezéshez, mert érdekli a 
klímavédelem és többet szere-
tett volna megtudni a témáról.

Azzal kapcsolatban szkep-
tikusan indult, hogy miként 
lehetne javítani Miskolc le-
vegőminőségén – ez az egyik 
kérdés, amiben javaslatokat 
fogalmaznak meg a közösségi 
gyűlők –, mert úgy látja, ren-
geteg autó járja a város utcá-
it, amik szennyezik a levegőt. 
Vera néni azzal a reménnyel 

ült be az első hétvégén a kö-
zösségi gyűlésre, hogy „sokan 
leszünk, értékeseket beszélge-
tünk, és jutunk is valamire”.

Amikor a gyűlés után be-
szélgettünk tapasztalatairól, 
lelkesen mesélte, hogy meny-
nyi új információt tudott meg 
a szakmai előadásokból. Any-
nyira lelkes lett a hallottaktól, 
hogy rögtön a döntéshozókkal 
szeretett volna elbeszélgetni: 
mit lehet tenni az ügyben?

Aztán számára is letisztá-
zódott, hogy erre október 2-3. 
után lesz lehetősége, legalább-
is a javaslatok, vélemények és 
kérdések megfogalmazására, 
amelyeket majd figyelembe 
vesz az önkormányzat Mis-
kolc klímastratégiájának ki-
dolgozásakor. Ő személy sze-
rint továbbra is az útjainkat 
járó nagyszámú autóban látja 
a problémák fő forrását.

A közösségi gyűlés Vera 
néni szerint elsősorban azért 
hasznos, mert „láttuk, hogy 
milyen emberek élnek a vá-
rosban. Nem találkozunk 
mindennap a városban, és 
mégis tudtunk beszélgetni”.

Király Csaba

„Nem találkozunk minden nap  „Nem találkozunk minden nap  
a városban, és mégis tudtunk beszélgetni”a városban, és mégis tudtunk beszélgetni”

A gyűlés legidősebb és legfiatalabb tagja a városvezetőkkel

KÁRPÁTALJÁVAL KÁRPÁTALJÁVAL 
KOOPERÁLNAKKOOPERÁLNAK



Az elmúlt két évről, az elő-
választásról, a jubileumi 
prémiumról, a költségvetés 
negyedéves korrekciójáról 
nyilatkozott lapunknak  
Veres Pál polgármester.

– Szeptember utolsó csütör-
tökére volt kiírva a város testü-
letének következő ülése, végül 
egy héttel elhalasztották. Mi 
ennek az oka?

– A Demokratikus Koalíció 
kezdeményezésére halasztották 
el a testületi ülést. Az előválasz-
tás számos feladatot rótt a jelöl-
tekre – a Velünk a Város-frak-
ció ból is többen megmérettették 
magukat –, így talán szerencsé-
sebb volt, ha nyugodtabban fel-
készülhetnek a képviselők az 
ülésre. Voltak ügyek, amikkel 
még foglalkozni kellett, de nem 
volt olyan határidős feladat, ami 
miatt kötött lett volna a dátum.

– Fontos napirend lesz a vá-
ros költségvetésének aktuális, 
negyedéves korrekciója. Mit le-
het most tudni a városi büdzsé-
ről? Hogy állunk, mire jutott és 
mire juthat még? Kiemelném az 
MVK-t, hiszen jelenleg ez a legé-
getőbb probléma a városban.

– A negyedéves korrekció egy 
rutinművelet, abban semmi 
különös nincsen önmagában. 
Ami érdekessé teszi ezt az évet, 
hogy egy teljesen elégtelen ösz-
szegből próbáljuk meg üzemel-
tetni a várost. Úgy érdemes el-
képzelni, hogy van egy család, 
akiknek 400 ezer forint kiadá-
suk van egy hónapban, de csak 
300 ezer forint jövedelmük. Na, 
ezt csinálja ma az önkormány-

zat. Igyekszünk úgy üzemeltet-
ni a várost, hogy a lehető leg-
kevésbé legyen ez érezhető, a 
lehető legkevésbé érintse az a 
miskolci hétköznapokat. Ter-
mészetesen azt is tudom, hogy 
ez nem sikerül maradéktalanul. 
Gondoljunk csak az MVK-ra, 
vagy a Városgazdára, de igyek-
szünk megoldani.

– Kényes téma: döntenie kell 
majd a testületnek az ön 35. ju-

bileumi jutalmának megállapí-
tásáról is. Az összeg, amely 35 
év közszolgálati jogviszony után 
jár, négyhavi illetményének felel 
meg. Felveszi a jutalmat? Meg 
lehet tenni azt, hogy ezt a napi-
rendet elnapolja a testület?

– Ezt a törvény által előírt ju-
talmat, négyhavi fizetést, nem 
azért köteles kifizetni a jelenlegi 
munkáltatóm, mert polgármes-
ter vagyok, hanem bármelyik 

közszolgálatban lévő munkál-
tatóm köteles lenne kifizetni 
adott esetben. Ha tanár lennék, 
ott fizetnék ki, ha bárhol más-
hol állnék a köz szolgálatában, 
akkor pedig ott, mert így írja 
elő a törvény. Az a törvénysér-
tés, ha ezt az önkormányzat 
nem teszi meg. Eléggé ízléstelen 
lenne ezt politikai alapon értel-
mezgetni, úgy, hogy ráadásul 
a 35 év közszolgálatban töltött 
évem 95 százalékát nem poli-
tikusként, hanem a katedrán 
töltöttem, vagyis én ezt úgy te-
kintem, hogy ez a tanári pálya-
futásom prémiuma.

– Beszéljünk kicsit erről a 35 
évről is, hiszen ahogy mondta, 
ez nem polgármesteri jutalom, 
hanem a közszolgálati jogvi-
szony után járó összeg, azaz leg-
inkább a Földes Ferenc Gimná-
ziumban, annak élén eltöltött 
évekért jár…

– Igen, hiszen a 35 év közszol-
gálatból 33-at tanárként dolgoz-
tam és egy percre sem bántam 
meg. Néha még hiányzik is, de 
ezt ne mondja el senkinek.

– Milyen volt az elmúlt idő-
szak, az előválasztás, hiszen 
a Velünk a Város frakciójából 

több párt, több miskolci politi-
kus is megmérettette magát, vol-
tak, akik egymással szemben.

– Sok tekintetben tanulsá-
gos időszak volt, és sajnos nem 
minden tanulság volt kellemes, 
viszont olyan nehézséget nem 
tapasztaltam, amely érdemben 
akadályozta volna a munkát. 
Szabolcs és Laci is tettre kész, 
elkötelezett miskolciak, akik, 
ha megnyerik az országgyűlési 
választást is, jó képviselői lehet-
nek Miskolcnak.

– Közeleg polgármesterré vá-
lasztásának a kétéves évfordu-
lója, elszaladt ez a két év, vagy 
hosszú volt?

– Csak kettő? Azt hittem, 
több. Viccelek csak. Nyilván 
el tudnék képzelni könnyebb 
anyagi és jogszabályi környe-
zetet és könnyebb működést a 
városban, de most ezt a helyze-
tet kell megoldani, és én most 
vagyok polgármester, rám ez a 
feladat jutott eddig. De nagyon 
nagyokat léptünk előre a fej-
lesztések terén is, ahol a város 
már most komoly EU-s forrá-
sokhoz juthatott, úgyhogy min-
dig találok valamit, amiből lel-
kesedést lehet meríteni.
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Mindig találok valamit, amiből lelkesedést lehet meríteni

Amennyiben pártok és civil szervezetek koszorút, virágot szeretnének elhelyezni az emlékhelyen, kérjük, hogy szándékukat 2021. október 5-én 10 óráig jelezzék a következő elérhetőségek valamelyikén: 
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ifjúsági Ház 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A, tel.: 46/412-508, 70/491-2609, e-mail: szervezes@miskolcikulturaliskozpont.hu

Több mint harmincmilliárd forintnyi fejlesztési forráskeret 
előtt áll a város az elkövetkezendő hét évben – jelentette be 
Szopkó Tibor alpolgármester szerdai sajtótájékoztatóján.

A harmadik legtöbb pénz 
Miskolcra fog érkezni 2027-ig 
a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program Plusz 
(TOP Plusz) kiemelt és fenn-
tartható városfejlesztésre kije-
lölt települései között az eddig 
elfogadott megyei programok 
alapján – mondta el Szopkó Ti-
bor, hozzátéve, hogy nomináli-
san ez kevesebb, mint az az elő-
ző hét évben volt. – A program 
prioritásai mentén a helyi gaz-
daságot, a turizmust, a fenn-
tarthatóságot érintő, valamint 

energetikai, humán-szociális 
és városrehabilitációs célú fej-
lesztések valósulhatnak meg – 
sorolta az alpolgármester.

Kitért arra is, hogy az el-
múlt napokban közzétett, az 
uniós fejlesztési irányelvekhez 
illeszkedő kormányhatározat 
révén Miskolc előtt megnyílt a 
lehetőség, hogy ne csupán ön-
állóan, hanem várostérségével 
és agglomerációjával együtt 
pályázzon a TOP-támogatá-
sokra. – Terveink között sze-
repel, hogy olyan további ope-

ratív programokat célozzunk 
meg, amelyek a közlekedé-
si, az energetikai és például a 
Miskolc esetében különösen 
fontos vízbázisvédelmi fej-
lesztések megvalósítását segít-
sék – taglalta.

Hozzátette, hogy a terve-
zőapparátus idevonatkozó 
javaslatait és elképzelt kon-
cepcióját már átadták az 
irányítóhatóságoknak, és 
egyeztetnek arról, mennyire 
megalapozottak.

Miután a már elnyert, az uni-
ós és hazai forrásból származó 
31,35 milliárdos összeg kizáró-
lag fejlesztési célokra fordítha-
tó, így a városvezetésben ko-

moly, átgondolt, előremutató 
és professzionális munkát vé-
geztek az elmúlt egy évben.

– Az előkészítéshez szüksé-
ges forrásokat még nem ren-
delték a tételek mellé, ezért 
mindez rövid távon Miskolc 
szempontjából kiadásokkal 
fog járni, azaz a város műkö-
dési költségei átmenetileg még 
növekedhetnek is, azonban 
távlatosan és komoly remé-
nyekkel tekintünk az elkövet-
kezendő hét évre, hiszen ezek 
a fejlesztési pénzek jövőbeni 
évtizedeinket fogják meghatá-
rozni – hangsúlyozta.

Szopkó Tibor emlékeztetett 
végül arra is, hogy tart még 

az úgynevezett Fenntartha-
tó Városfejlesztési Stratégia 
kidolgozása, ami a konkrét 
fejlesztési irányokat hivatott 
meghatározni. – A mindez-

zel kapcsolatos vita és háttér-
munka már zajlik, a közgyű-
lési döntést pedig társadalmi 
egyeztetés fogja megelőzni – 
emelte ki.            Bódogh Dávid
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Az új építmény az 1900-ban 
átadott eredeti létesítmény 
korhű rekonstrukciója lesz.

Újjáépül a legendás lilla-
füredi Zsófia-kilátó és a Fel-
ső-Hámorból odavezető 1,3 
kilométeres tanösvény (le-
ánykori nevén sétaút) is. 
Erre még egy GINOP-os pá-
lyázaton nyert el körülbelül 
50 millió forintot a Magyar 
Természetjáró Szövetség és 
az Észak erdő Zrt. A munkák 
már a Dolka-tetőn és a tan-
ösvény bizonyos pontjain is 
megkezdődtek, az igazán lát-
ványos fázisok azonban csak 
a következő hónapokban 
jönnek.

– Jelenleg a kilátó alapleme-
zének vasszerelése, majd beto-
nozása van folyamatban. Ez-
után elkészül a földszint, ami 
mészkőburkolatot kap, a fel-
ső két szint pedig vörösfenyő-
ből épül fel. Az új létesítmény 
a régi kilátó rekonstrukciója 
lesz, így – bár a mai kornak 

megfelelő műszaki megoldá-
sokat fogunk alkalmazni – tö-
rekedtünk arra, hogy külsőleg 
teljesen úgy nézzen ki, mint 
az 1900-ban felavatott eredeti. 
Például a korábbival megegye-
ző kupola fogja majd fedni – 
mondta el a lapunknak Bózsó 
Gyula, az Északerdő műszaki 
osztályának vezetője.

Az új Zsófia-kilátó várható-
an 2022 márciusára készül el, 
a természetjáró szövetség és az 
erdőgazdaság pedig bízik ab-
ban, hogy a turisták körében 
ugyanolyan népszerű lesz, 
mint az eredeti. „Lillafüred-
nek egykor két emblematikus 
építménye volt: a Palotaszálló 
és a Zsófia-kilátó. Az új, közel 
húsz méter magas létesítmény 
ismét éke lesz ennek a turisták 
által egyébként is nagyon ked-
velt desztinációnak.

A kezdeti évek
– A 390 méteres tenger-

szint feletti magasságon álló 
Zsófia-kilátó nagyon jó rálá-

tást biztosított a Palotaszál-
lóra, a Hámori-tóra, illetve 
a völgykarokra: a Szinva és 
a Garadna völgyére. Éppen 
ezért a Dolka-tetői építmény 
első pár évtizedes történelme 
során szemtanúként figyel-
hette meg Lillafüred szüle-
tését és felemelkedését. Sok 
korszakos fotó készült innen. 
Maksay László miskolci fény-
képész például innen doku-
mentálta végig a Palotaszálló 
és a hozzákapcsolódó függő-
kert felépülését. Ezek a felvé-
telek még ma is nagyon kü-
lönlegesek, igazi ritkaságnak 
számítanak – részletezte Bó-
zsó Gyula.

Kilátó,  
harcálláspont, kilátó

A kilátó mindkét világégést 
sértetlenül úszta meg, végze-
te végül egy másik, Lillafüred 
mai arcát meghatározó épít-
kezés lett. A második világ-
háborút követően kezdték el 
építeni a hegyoldalba vájt hí-

res vagy inkább hírhedt Szikla 
nevű katonai légvédelmi harc-
álláspontot. „Ennek létezése 
nem fért össze a felette álló 
és igen népszerű turisztikai 
célponttal, ezért a Zsófia-ki-
látót lebontották, és a helyén 
a radarállomás antennája állt 
1989-ig” – mesélte.

Bózsó Gyula szerint aho-
gyan a turistáknak, úgy az er-

dőgazdaságnak is régi vágya 
volt, hogy a kilátó újból meg-
épülhessen a Dolka-tetőn. Az 
erdészek már az első építmény 
születésénél is ott voltak, a fa-
anyagot a Magyar Királyi Er-
dőhivatal ingyen biztosította, 
éppen ezért nem volt kérdés 
számukra, hogy a projektet 
a természetjáró szövetséggel 
együtt viszik végig.

– A szóbeszéd szerint a 
Zsófia-kilátó bontásakor a 
maradványokat bedolgozták 
az antenna alapjába. Most, az 
építkezés előkészítésekor kide-
rült, tényleg így történt, megta-
láltuk az eredeti mészköveket, 
melyeket ismét felhasználunk 
a földszint építésekor – mond-
ta el az erdészet műszakiosz-
tály-vezetője.           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

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

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

| Világ | 

Bózsó Gyula mutatja: ilyen panoráma nyílik Lillafüredre. Fotó: Juhász Ákos



A Méltányosság Politika-
elemző Központ elemzőjét 
kérdeztük az előválasztás 
eredményeiről.

Rajnai Gergely azt mondta, 
a két miskolci körzet eredmé-
nyei csak első látásra tűnnek 
nagyon különbözőnek, ellent-
mondónak. Mert bár az egyik 
körzetben fölényesen nyert, a 
másikban pedig simán veszí-
tett a szocialista jelölt, azon-
ban ez nem jelenti azt, hogy 
a két körzet választóinak lé-
nyegesen különbözött vol-
na a pártpreferenciája. Ha a 
pártok népszerűségét nézzük, 
akkor jól mutatja, hogy a mi-
niszterelnök-jelöltek milyen 
támogatottsággal bírtak.

– A két körzetben nagyon 
hasonló eredmények szület-
tek. Az I-es körzetben ugyan 
a Jobbik, a II-esben pedig 
az MSZP-P jelöltje teljesí-
tett jobban, de a tendencia 
nagyon hasonló: egyértel-
mű DK-fölény, a Momentum 
és Márki-Zay Péter rendkí-
vül alacsony támogatottsá-
ga, és fej-fej mellett haladó 
MSZP-P és Jobbik. Az, hogy 
ezek a hasonló párttámogatá-
si minták különbözőképpen 
csapódtak le a jelöltek esetén, 
egyértelműen a személyek-
nek szólnak. A jelöltek helyi 

beágyazottsága, mozgósítási 
képessége, ismertsége, vala-
mint az, hogy mennyire tud-
tak olyan képet mutatni, mint 
aki képes legyőzni a Fideszt 
az országgyűlési választáson, 
nagyon eltérőek a különböző 
jelöltek esetében.

A szocialista Varga László 
kapcsán azt mondta, jóval na-
gyobb ismertséggel és komo-
lyabb helyi szervezettel tudott 
kampányolni, mint riválisa, 
ez jelenthette a fölényét. Si-
mon Gábornak ilyen erőfor-
rásai nem voltak, ráadásul a 
miskolci Jobbik minden fi-
gyelmét erre a körzetre tudta 
fordítani, ami a sikert ered-
ményezhette.

– Jól látszik a választóke-
rületek múltja alapján, hogy 
az ellenzéki szavazók egyéni 
voksuk esetén keresik az esé-
lyesnek tűnő jelöltet, ez ve-
zetett Varga László és Jakab 
Péter pártjuk támogatottsá-
gát meghaladó népszerűsé-
géhez 2018-ban. Ez a hatás 
most is érvényesült. Érdekes 
fejlemény, hogy úgy tűnik, a 
Jobbik némileg gyengült a vá-
rosban a 2019-es EP-válasz-
tás eredményeihez képest, az 
MSZP pedig némileg erősö-
dött, legalábbis a miniszter-
elnök-jelölti voksok arányai 
alapján. A DK kiemelkedő 

szerepe már 2019-ben is lát-
szott, és ez megmaradt, de 
vagy az MSZP erősödött meg, 
vagy Karácsony Gergely sze-
mélye népszerűbb, mint a 
pártja, mindenesetre ez a vál-
tozás érdemel még figyelmet 
az egyéni körzeteken kívül.

Ami a miniszterelnök-jelöl-
tek országos versenyét illeti – 
folytatta a politikai elemző –, 
a várakozásoknak megfelelő-
en Dobrev Klára magabiztosan 
nyerte az első fordulót, ahogy 
Karácsony Gergely magabiz-
tos második helye sem megle-
pő. Márki-Zay Péter láthatóan 
több szavazót tudott megszólí-
tani, mint Jakab Péter, aki kam-
pányával nem tudott jól kitűn-
ni. Fekete-Győr András szavazói 
pedig feltehetően a hírek alap-
ján sejtették, hogy nincs esélye 
a jelöltnek a második fordulóba 
jutásra, ezért taktikailag átsza-
vaztak más jelöltre.

Rajnai Gergely úgy véle-
kedik, hogy a második for-
dulóban a már kiesett jelöl-
tek, illetve Márki-Zay Péter 
magatartása, ajánlásai, eset-
leges visszalépése sokat szá-

míthat. Dobrev Klárának és 
a Demokratikus Koalíciónak 
feltehetően nincs túlságosan 
sok tartaléka, ő abban bízhat, 
hogy a Jobbik támogatja, és a 
jobbikos szavazók elegendő-
ek lesznek előnyének megőr-
zéséhez. Karácsony Gergely 
számára Márki-Zay Péter és 
Fekete-Győr András támo-
gatásának megszerzése lehet 
előnyös.

– Míg azonban a jelen-
legi jobbikos és momen-
tumos szavazók esetében 
feltételezhetjük, hogy a szava-
zóik viszonylag nagy arány-
ban hajlandóak arra a jelöltre 
szavazni, akit a párt támogat, 
addig Márki-Zay Péternek le-
hetnek olyan szavazói, akik 
kifejezetten őt támogatják, 
és nem szívesen állnának be 
akár Karácsony Gergely, akár 
Dobrev Klára mögé. Így a 
nagy kérdés a 3-5. helyen vég-
zett jelöltek támogatásának 
megszerzése, majd szavazói-
nak mozgósítása lesz. Aki eb-
ben jobban teljesít, az lehet a 
miniszterelnök-jelölt.

Bódogh Dávid

Varga László nyerte meg az 
előválasztást a Borsod-Aba-
új-Zemplén megye II-es 
egyéni választókerületben.

Az MSZP, a Párbeszéd, a 
Momentum és az LMP ál-
tal támogatott jelölt összesen 
4089 szavazatot (53,89 száza-
lék) szerzett meg, megelőzte 
a DK jelöltjét, Hegedűs And-
reát. Az eredményhirdetés 
másnapján nyilatkozott la-
punknak Varga László.

– Borsod II-es választókör-
zetében ön kapta a több sza-
vazatot, úgyhogy ön indul-
hat az ellenzék nevében az 
ország gyűlési választásokon. 
Üzen valamit a választóinak?

– Mindenekelőtt szeretném 
megköszönni a támogatóim-
nak és mindenkinek, aki így 
vagy úgy végigkísérte az el-
múlt heteket. Nagyon jólesett 
a támogatás, a biztatás, a fe-
lém és a csapatom, a családom 
felé irányuló szeretet, amit 
az elmúlt hetekben kaptunk. 
Nagyon köszönöm a rám le-
adott szavazatokat, szívem sze-
rint mindet megköszönném 
egyenként, de remélem, hogy 
egy tavaszi győzelemmel és 
utána négyéves munkával há-
lálhatom meg majd a bizalmat. 
És szeretném megköszönni 
azokat a szavazatokat is, ami-
ket nem rám, hanem az ellen-
felemre adtak a választók, mert 

ezek a szavazatok mind kelle-
nek majd a kormányváltás-
hoz. Mindenki, aki részt vett az 
előválasztáson, nagyon fontos 
dolgot cselekedett. Őszintén 
köszönöm azoknak az ellen-
zéki választóknak is, akik He-
gedűs Andreára szavaztak, és 
tudom, hogy az ország gyűlési 
választásokon mi mind egy 
csapat leszünk.

– Mi az előválasztás legna-
gyobb tanulsága?

– Hogy képesek vagyunk 
ezt is megcsinálni. Ne feled-
jük, ilyen még nem volt. Itt 
valódi ellenzéki szavazók 
döntöttek arról, hogy kit bíz-
nak meg azzal, hogy képvi-
selje mindannyiukat a válasz-
táson, hogy kit szeretnének 
megbízni a körzet és a vá-
ros képviseletével. Egy új ta-
pasztalat volt az előválasztás, 
és őszintén büszke vagyok, 
hogy egyike lehettem azok-

nak, akik ezt elsők között 
próbálhatták ki Magyaror-
szágon. Öt egyéni kampányt 
csináltam végig, de ez a mos-
tani mindegyiktől különbö-
zött. Érdekes volt, izgalmas, 
sokszor nehéz és csalódások-
kal teli, de még inkább inspi-
ráló.

– Ilyen eredményre számított?
– Körülbelül igen. Tudtam, 

hogy szoros lesz, de hittem 
a győzelemben. Szeptember 
közepén a Népszava kiadott 
egy kutatást, hogy 10 száza-
lék az előnyöm a körzetben 
az előválasztáson és ugyan-
ennyi lenne az országgyűlé-
si választáson is a Fidesszel 
szemben. Nos, a végered-
mény nem 10, hanem 8 szá-
zalék lett, de ugyanezt a kü-
lönbséget az országgyűlési 
választásokon is simán elfo-
gadnám előre. De addig még 
sok munka vár ránk.

A Jobbik-DK-Momentum-
LMP-MMM-ÚVNP által 
támogatott Szilágyi Sza-
bolcs az MSZP-Párbeszéd 
által támogatott Simon 
Gáborral és a független 
Csabalik Zsuzsannával 
szemben aratott győzelmet 
az előválasztáson.

Összesen 4258 szavazatot, 
minden voks 55,81 százalé-
kát szerezte meg. Az ered-
mény ismertetése után az 
összellenzéki országgyűlési 
képviselőjelölt nyilatkozott a 
Miskolci Naplónak.

– Hogyan értékeli az elővá-
lasztást?

– Szeretném minden sza-
vazónak megköszönni, aki 
részt vett az előválasztáson. 
Kiváltképp azoknak, akik 
rám szavaztak. Bízom ben-
ne, hogy akik most nem en-
gem választottak, jövő ta-
vasszal megtisztelnek majd 
a bizalmukkal, hiszen a cé-
lunk közös: elzavarni a fide-
szes helytartókat.

– A szavazatok közel 56 
százalékával győzedelmes-
kedett. Ezt kellően erős fel-
hatalmazásnak érzi a közös 
képviselethez?

– Úgy gondolom, hogy ez 
egy magabiztos győzelem, 
ami kellő felhatalmazást ad 

arra, hogy az ellenzék kö-
zös jelöltjeként folytassam a 
munkát. Fideszes matek sze-
rint ez már kétharmad.

– Ön szerint mi döntött a 
választáson? Az aktív kam-
pánymunka, a személyes 
kvalitások vagy hogy milyen 
pártok biztosították támoga-
tásukról?

– Minden támogatószer-
vezetnek köszönöm, hogy 
engem választottak. Úgy hi-
szem, hogy a felsoroltak ösz-
szessége miatt sikerült meg-
nyernem az előválasztást. 
Nem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogy hét évvel 
ezelőtt a Jobbik színeiben 
nyertem el önkormányzati 
képviselői mandátumomat, 
támogatók nélkül. A saját vá-
lasztókerületemben számos 
más párt szimpatizánsait ké-
pes voltam megszólítani. Ha 

megkerestek a lakosok, any-
nyit kérdeztem tőlük, hogy 
„miben segíthetek?”. Szerin-
tem az a legfontosabb, hogy 
sikerült olyan támogatókat 
szereznem, akik a munkám 
alapján ítélnek meg. Ebben 
a tekintetben talán a legin-
kább konszenzusos jelölt va-
gyok, hiszen képes vagyok 
megszólítani az összellenzék 
táborát.

– Most pihenés következik, 
vagy folytatódik a kampány?

– Azt szoktam mondani, 
hogy „a kampányidőszak a 
választásokat követő első na-
pon kezdődik”. Maradunk 
kampányüzemmódban, és 
folytatjuk a munkát, amit az 
előválasztás során elkezd-
tünk a csapatommal. Nekik 
szintén köszönöm a támoga-
tást és segítséget, mert hatal-
mas munkát végeztek el.
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Saját és pártja előválasz-
tási eredményeit értékelte, 
de kitért az ellenzéki erő-
viszonyok helyi és orszá-
gos átrendeződésére is a 
második helyen végzett 
Hegedűs Andrea.

A Demokratikus Koalíció – 
Jobbik által is támogatott – je-
löltje a szavazatok több mint 
46 százalékát szerezte meg a 
B.-A.-Z. megyei II-es választó-
kerületben, ez a második hely-
re volt elég. A politikus meg-
köszönte azok munkáját, akik 
erőt és energiát nem kímél-
ve dolgoztak a lebonyolítás-
ban. – Ahogy országosan, úgy 
Miskolcon is nagyon sokan 
vettek részt az előválasztáson, 
ez pedig a demokrácia sikere 
és ünnepe – vélekedett, majd 
gratulált a megye minden első 
helyezettjének és körzetbeli el-
lenzéki vetélytársának. Vala-
mint a győzelmet megszerző 
Varga Lászlónak (MSZP-P) is, 

akinek a pártok közötti megál-
lapodás szerint minden támo-
gatást meg fognak adni tavasz-
szal, hogy „a választókerület ne 
legyen elfeledett városrész töb-
bé, ugyanis az elmúlt tizenkét 
év erről szólt”.

A DK-s politikus köszöne-
tet mondott az őt támogató 
pártoknak, a Jobbikot külön 
is kiemelve. Szilágyi Szabolcs 
szerinte kimagasló sikert ara-
tott az I-es körzetben.

Hegedűs Andrea végezetül 
a két választókerületre néz-
ve megállapította, hogy az 
MSZP-s jelöltekkel (ahogy fo-
galmazott: „régiekkel”) szem-
ben ő és Szilágyi (ahogy fo-
galmazott: „újak”) nagyobb 
támogatást kaptak a helyiektől.

– Dobrev Klára szintúgy 
mindkét miskolci körze-
tet elvitte Karácsony Gergely 
elől, mindezek azt mutatják, 
hogy Miskolc újat akar – 
összegezte.

B. D.

„Miskolc újat akar” „Miskolc újat akar” „Az ellenzéki szavazók az esélyesnek „Az ellenzéki szavazók az esélyesnek 
tűnő jelöltet keresik” tűnő jelöltet keresik” 

„Hittem a győzelemben" „Hittem a győzelemben" „Fideszes matek szerint „Fideszes matek szerint 
ez már kétharmad”ez már kétharmad”
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Vannak olyan életszakaszok, 
amikor nem tudjuk megállí-
tani a látás romlását, de azért 
magunk is segíthetjük a szem 
sejtjeinek megújulását. A látás 
hónapja szemünk épségének 
védelmére, az éleslátás fontos-
ságára irányítja a figyelmet.

Genetikai, anatómiai, életta-
ni eredetre egyaránt visszave-
zethetjük a látásproblémákat, 
de digitális világunkban hama-
rabb jelentkezhetnek panaszok 
– viszont ezeket szemüveggel 
ma már könnyebben orvosol-
hatjuk is.

Mik az árulkodó jelek? Azt 
természetesen azonnal észre-
vesszük, ha távolra vagy közel-
re nem éles a látás, illetve, ha 
csak erőlködéssel, hunyorgással 
sikerül a képalkotás. Talán el-
sőre nem a látásunk romlásá-
ra vezetjük vissza, de a gyakran 
előforduló fejfájás, szemfájda-
lom, könnyezés, koncentrációs 
problémák ugyanúgy jelezhetik: 
szemüvegre vagy kontaktlencsé-
re van szükség. Ezekben az ese-
tekben első lépésként érdemes 
elmenni egy látásvizsgálatra.

Ugyanakkor a Macskaszem 
Optika szakemberei azt is meg-
jegyzik, hogy sajnos vannak 
olyan életszakaszok, amikor 
nem tudjuk megállítani a látás 
romlását – gondoljunk a gye-
rekkori myopiára, vagy idősebb 
korban a presbyopiára.

– Ilyenkor csak azt tehet-
jük, hogy rendszeresen járunk 
szemvizsgálatra, és a legjobb 
korrekciót viseljük komfort-
érzetünk érdekében. A szem 
sejtjeinek megújulásában azért 
segíthet a C, E, A-vitamin, a 
lutein és a bogyós gyümöl-
csök is, míg a zöldségek közül a 
brokkoli, a karfiol, a spenót és 
a kukorica. De a halolaj is ked-
vezően hathat – sorolják.

A napi több órát monitor 
előtt dolgozóknak – ezeken kí-
vül – könnyít a terhelésen, ha 
időnként pihentetik a szemü-
ket, gyakran váltogatják a fó-
kusztávolságot: elég csak kinéz-
ni az ablakon. A gyakorlatokon 
túl a szakemberek figyelmünk-

be ajánlják a megfelelő bevonat-
tal ellátott és a munkatávolság 
figyelembevételével kiválasztott 
szemüveglencséket is.

Az okostelefonok, táblagépek, 
számítógépek, tévékészülékek és 
GPS eszközök kék fényt bocsá-
tanak ki, ami túlzott mennyi-
ségben a szem megerőltetéséhez, 
szemfáradtsághoz vagy akár ál-
matlansághoz is vezethet.

– A leghatékonyabb réteg-
kezelés a digitális kék fény sze-
münkbe jutó mennyiségének 
csökkentésére a BlueControl, 
ami segít megőrizni szemünk 
egészségét, és nyugodt, kont-
rasztosabb látást biztosít. Opti-
mális megoldás azon vásárlók-
nak, akik napjaik nagy részét 

digitális képernyők előtt töltik, 
így a diákoknak, irodai dolgo-
zóknak. A beltéri munkaszem-
üvegek pedig lehetővé teszik, 
hogy tekintetünk váltogatásával 
a monitort és az asztalon levő 
olvasnivalót is élesen lássuk egy 
speciális dioptriaátmenettel.

Azt is elmondták, hogy akkor 
érdemes vizsgálatra jelentkezni, 
ha az említett problémák bár-
melyike fennáll, szemüvegesek-
nek pedig évente, kontaktlen-
cse-viselőknek félévente.

A gyermekek vizsgálata sze-
mészeti szakrendelésen törté-
nik, 3 és 5 évesen még időben 
megállapíthatók a szem és a lá-
tás hibái. Később pedig az álla-
potváltozás követése szükséges.

Élvezi a sokrétű felhasználás előnyeit Kozma Renáta, aki 
a napokban újította meg nemrégiben lejárt Miskolc Pass 
Classic lakossági kártyáját a Tourinform Miskolc Irodában.

A háromgyermekes, kórház-
ban dolgozó miskolci hölgy 
azt mondja, gyakorlatilag az öt 
évvel ezelőtti bevezetése óta 
rendelkezik Miskolc Pass-kár-
tyával.

– Nagyon sok kedvezmény-
re feljogosít, ami nekünk, 
nagycsaládosoknak főleg so-
kat számít. Sokszor szervezünk 
közös családi programokat, 
ami azért jelentősen megter-
helheti a pénztárcát – mutat 
rá, sorolva, hol használta fel 
eddig a kártyát: rendszeres 
látogatói a miskolci állatkert-
nek, de ugyancsak ott voltak 
az Ellipsum Élmény- és Strand-
fürdő megnyitásánál, ahová 
egyébként visszajárnak, ahogy 
a miskolci strandokat is rend-
szeresen látogatják. Legutóbb 
pedig a Lillafüredi Libegőpark-
ban voltak. Ezeken a helyeken 
– a Miskolc Pass-kártyának kö-
szönhetően – jelentős ked-
vezményeket tudnak igénybe 
venni.

Érdeklődésünkre elmondja 
még, hogy a programok mel-
lett a közösségi közlekedés-
ben, bérletvásárlásnál min-
dig használja a kártyát, és a 
szeptemberi tanszervásárlás-
nál szintén jól jött a kedvez-
mény.

– A lányomnak is van kártyá-
ja, én beszéltem rá – teszi hoz-
zá büszkén. – Minden évben 
megújítom, így teszek majd a 
jövőben is.

Mint ismert, szeptemberre 
megújult a Miskolc Pass Classic: 
új arculattal, megújult kedvez-
ményekkel és vadonatúj kom-
munikációs kampánnyal jelent-
kezett a kizárólag miskolciak 
számára elérhető kedvezmény-
kártya, ami miskolci lakcímkár-
tyával váltható ki. A Tourinform 
Miskolc Irodától megtudtuk, 
hogy több mint 10 ezren hasz-
nálják nagy örömmel és élvezik 
a kártya előnyeit – hiszen közel 

negyven szolgáltatónál érvé-
nyesíthetik a kedvezményeket. 
A partnerszervezetek tekinte-
tében többek között éttermek, 
szállodák, kávézók, kulturális 
és rekreációs intézmények, für-
dők szerepelnek, ahol 10-20-30 
százalékos kedvezménnyel ve-
hetők igénybe a felkínált szol-
gáltatások.

A kiállítástól kezdődően egy 
évig használhatják a kártyát a 
tulajdonosok, az igénylőknek 
nincs más dolguk, mint felke-
resni a Tourinform Miskolc Iro-
dát a Széchenyi utca 16. szám 
alatt vagy az MVK bérletpénz-
tárainak valamelyikét, és a mis-
kolci lakcímkártya felmutatá-
sával megvásárolni az egy évre 
jogosító, megannyi kedvez-
ményt nyújtó kártyát.

„Minden évben megújítom” „Minden évben megújítom” 
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Közel negyven szolgáltatónál érvényesíthetjük a kedvez mé
nyeket. Fotó: Beregi László



Az idősek hónapja megnyi-
tóján az alpolgármester és a 
MESZEGYI igazgatója is a 
közösségi élmények fontos-
ságáról szólt.

Zenés, táncos rendezvén�-
n�el n�itotta meg az idősek 
hónapja programsorozatot 
pénteken Miskolc önkor-
mán�zata és a Miskolci Eg�e-
sített Szociális, Egészségüg�i 
és G�ermekjóléti Intézmén� 
(MESZEGYI). A rendezvé-
n�en előbb Gúr Péter Attila 
igazgató köszöntötte a megje-
lent szépkorúakat, aki örömét 
fejezte ki, hog� ismét eg�ütt, 
közösségben ünnepelhetik az 
idősek világnapját.

– Az elmúlt másfél év eg�ik 
legnag�obb vesztesége éppen 
az volt, hog� nem találkoz-
hattunk eg�mással, hog� nem 
élhettünk át közösségi élmé-
n�eket, holott ezek az alkal-
mak nag�on fontosak ahhoz, 
hog� lelkileg is egészségesek 
maradjunk. Azt gondolom, 
hog� ennek a nehéz időszak-
nak köszönhetően mindan�-
n�ian átértékeltük a minden-
napjainkat, és azt, hog� mit 
jelent számunkra eg�más tár-
sasága, mit jelent a közösség és 
az ott szerzett élmén�ek. Ép-
pen ezért bízom abban, hog� 
sokan vesznek majd részt az 
előttünk álló eg� hónapos 
programsorozat változatos 
rendezvén�ein is – jelentette 
ki a MESZEGYI első embere.

Október elsejét 1991-ben 
n�ilvánította az idősek világ-

napjává az ENSZ közg�űlése. 
Varga Andrea, Miskolc alpol-
gármestere úg� fogalmazott: 
fontosnak tartja, hog� az idő-
sekkel ne csupán a világnapon 
vag� az ezt követő hónapban 
foglalkozzunk, „az év három-
százhatvanöt napjában meg 
kell őket becsülni, gondos-
kodni kell róluk, és tapaszta-
lataikra építeni kell.”

– A mögöttünk hag�ott ne-
héz időszakban, abban a bi-
zon�os rendkívüli hel�zetben 
megtapasztaltuk, hog� mil�en 
az, amikor úg� tudjuk szeret-
teink biztonságát elősegíteni, 
hog� visszafogjuk magunkat, 
és a közvetlen érintkezést is 
elfeledjük. Kétségtelenül ne-
héz volt ezt megélni, de azért 
tanulhattunk is belőle. Az idő-

sek ellátása kapcsán ug�anis 
Miskolcon eg� ol�an példaér-
tékű közös munka kezdődött, 
amiben a szociális ellátásban 
dolgozóktól a rendészeken 
vag� az egészségüg�i dolgo-
zókon át a város valamenn�i 
lakója eg�ütt dolgozott a szép-
korúak biztonsága érdekében. 
Mi, miskolciak bebizon�í-
tottuk, hog� összetartozunk, 
számíthatunk eg�másra, és 
hog� valódi közösségként 
működünk, ami ha kell, segít-
séget n�újt tagjainak – mond-
ta a városvezető.

Az alpolgármester hozzá-
tette: tapasztalatai szerint a 
járván� eddigi három hullá-
ma után városszerte felérté-
kelődtek a közösségek. „Ol�an 
ez, mint az egészségünk. Ad-

dig, amíg minden rendben 
van, természetesnek vesszük, 
aztán amikor megjelennek a 
bajok, akkor kezdjük el valódi 
értékként kezelni. Nos, vala-
hog� íg� van ez a közösségek-
kel is: sokkal jobban becsüljük 
az élő, működő közösségeket, 
mel�ek az idősebb korosztál� 
számára is találkozási pontot 
jelentenek” – hangsúl�ozta 
Varga Andrea, aki remén�ét 
fejezte ki, hog� a közösséget 
mint értéket a járván�hel�zet 
múltával is a hel�én tudjuk 
majd kezelni.

A programsorozat megn�i-
tója Eperjesi Erika előadásával, 
majd a Harc- és Táncművészeti 
Eg�esület show-táncbemutató-
jával zárult.

Tajthy Ákos
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Varga Andrea alpolgármester:  bebizonyítottuk, hogy összetartozunk. Fotó: Juhász Ákos

Két vetítéssel folytatódik a 
Szépkorúak Filmklubja, a 
hónap végén ezúttal a Ra-
oul Taburin és a Körhinta 
című filmet mutatják be a 
nyugdíjasoknak a Művé-
szetek Házában.

A Dr. Hilscher Rezső Szo-
ciális Közalapítván� kezde-
mén�ezéseként még július-
ban indult el a Szépkorúak 
Filmklubja a Salkaházi Plusz 
program keretében, és egé-
szen novemberig várja a 
filmkedvelő n�ugdíjasokat 
minden hónap utolsó hét-
végéjén. A rendezvén�nek 
a Művészetek Háza Uránia 
Art moziterme ad otthont.

A soron következő vetí-
tések október 30-án és 31-
én délután 2 órától lesz-
nek. Előbb a Raoul Taburin 
című film kerül vászonra. 
Jean-Jacques Sempé francia 
g�erekkön�v-illusztrátor és 
karikaturista népszerű kép-

regén�ének szórakoztató 
karaktereit vitték vászonra 
ebben a szívmelengető, fran-
cia-belga családi vígjátékban.

Másnap, 31-én pedig a 
Körhintát láthatják a szépko-
rúak. A kultfilmnek számító 
alkotást 1956-ban mutatták 
be. A fekete-fehér mag�ar 
film dráma Fábri Zoltán alko-
tása, mel�et a cannes-i film-
fesztiválon Aran� Pálmára 
jelöltek. A forgatókön�vet 
Sarkadi Imre A kútban című 
novellája alapján Fábri Zol-
tán és Nádasy László írta.

Mindkét előadás ing�e-
nes, ez alkalommal sincs 
előzetes regisztráció. A je-
g�eket október 18-án, hét-
főn 9 és 10 óra között lehet 
átvenni – érkezési sorrend-
ben – a Városház tér 8. szám 
alatt. Az előadásokon csak 
n�ugdíjas-igazolvánn�al 
rendelkezők vehetnek részt, 
a moziban nem lehet jeg�et 
kapni rájuk.

A Miskolci Otthon Segí-
tünk Alapítvány két ősi 
igényt köt össze egymással: 
a nagymamákat, akik segí-
teni akarnak és a kisgyer-
mekes családokat, akiket 
sosem lehet eléggé támo-
gatni.

A n�ugdíjas évek elérése 
után hirtelen felszabadulnak 
az ember kapacitásai, holott 
a közhiedelemmel ellentét-
ben lenne még benne aktivi-
tás. Sokszor ezeket a család-
ba csatornázzák át, azonban 
vannak ol�an élethel�zetek, 
amikor erre nincsen lehető-
ség. A szándék adott, mit le-
het hát tenni?

Itt jön be a képbe a Miskolci 
Otthon Segítünk Alapítván�, 
ami az önkénteseket össze-
köti ol�an, 6 éven aluli g�er-
meket nevelő családokkal, 
akik segítséget kérnek. Oláh-
né Lajtos Julianna, a szerve-
zet koordinátora elmondta, a 
támogatók ol�anok, mint eg� 
nag�mama vag� eg� családi 
barát, de az alapítván� nem 
bébiszitter szolgálat.

A családdal eg�ütt történik 
minden, és lefektetik a „sza-
bál�okat”, hog� elkerüljék a 
kellemetlen szituációkat. Az 
önkéntesek előre meghatá-
rozzák, hog� mil�en jellegű 
tevéken�ségekben tudnak 

asszisztálni és hog�an. Kö-
zös főzés, takarítás, séta, be-
vásárlás és még sorolhatnánk. 
Nem hel�ette, hanem eg�ütt. 
A segítség eg�szerre az, ami, 
és még emellett tanulás, illet-
ve felnőtt társaság, amiről va-
lószínűleg sok kisg�ermekes 
ember tudja, hog� mil�en so-
kat ér.

A képletet megfordítva: az 
önkéntes részéről is előfor-
dulhatna, hog� félreértelmezi 
a kapcsolatot, ami ellen szin-
tén véd a keretek előre meg-
határozása. Például van eg� 
lefixált végdátum (általában 
1 év), amíg a „kapcsolat” hi-
vatalosan tart. Persze ezután 
is fol�tatódhat az összefonó-
dás – erre van is több példa –, 
azonban ez már nem alapít-

ván�i, hanem baráti keretek 
között történik.

Az önkéntesek eg�ébként 
felkészülten érkeznek a csalá-
dokhoz: képzéseken vesznek 
részt – erre most is lehet je-
lentkezni! – és megtanulják, 
hog�an tudnak anélkül segí-
teni, hog� teherré válnának. 
„Befogadó” család sem lehet 
akárki, a koordinátorok fel-
mérik a körülmén�eket és az 
igén�eket, mielőtt összekap-
csolnák a feleket.

N�ilvánvalóan nag�on fon-
tos tén�ező eg� il�en jellegű 
kapcsolatban a bizalom kér-
dése, hiszen a családok az 
otthonukba engednek be eg� 
idegent. A kölcsönös megál-
lapodás ezt ig�ekszik előse-
gíteni.

Oláhné Lajtos Julianna ta-
pasztalatai szerint azok lesz-
nek önkéntesek, akiknek 
még nincsen unokájuk, vag� 
a g�ermek már elég idős és 
nincs ann�i szüksége a nag�i-
ra. Sokan a családi társaság 
miatt csinálják, mások pedig 
a segítők közössége miatt.

Jellemzően azok a csalá-
dok kérnek segítséget, ahol 
a nag�szülő még dolgozik és 
kevesebb a kapacitása bese-
gíteni. Az is könn�en előfor-
dulhat, hog� eg�mástól távol 
élnek a családtagok, vag� apa 
távol dolgozik, hosszabb ide-
ig. És sajnos előfordul, hog� 
egészségi állapota miatt nem 
képes segíteni a nag�szülő, 
vag� már nincsen közöttünk.

Király Csaba

OKTÓBERBEN IS OKTÓBERBEN IS 
FOLYTATJÁKFOLYTATJÁK

Viccelődős társasággal 
mesés a hangulat – így jelle-
mezte ötletgazdájuk a tíz év 
alatt szerveződött csopor-
tot, aminek tagjai kivétel 
nélkül mind szépkorúak. 
Reggelente megtalálhatók 
a Népkertben: sétálnak és 
tornáznak, hogy jól indul-
jon minden napjuk.

N�olcvannég� évesen hasz-
nálja a tiroli csúszdát Irénke 
néni. Ő is ahhoz a csoporthoz 
tartozik, aminek tagjai regge-
lente a Népkertben edzenek.

– Tíz évvel ezelőtt kezd-
tem el futni itt, ahova 2014-
ben építettek eg� fitness par-
kot – mondta Tóth Ferencné 
Margó. – Akkor úg� gondol-
tam, érdemes használni az 
eszközöket az edzés utáni 
lazításképpen. Ez akkora él-
mén� volt, hog� ha valaki-
vel találkoztam, hirdettem 

ennek jó hatását, főleg hog� 
leg�en társaságom is. Előbb-
utóbb ők is szóltak mások-
nak, és íg� jött össze eg� kis 
csapat – emlékezett vissza.

Hét-n�olc szépkorú min-
den reggel 7 órakor találko-
zik a sportcsarnoknál, de elő-
fordul, hog� akár tizenketten 
is vannak. – A Corvinról in-
dulok, és mikor a sportcsar-
nokhoz érek, ott már vár rám 
Bözsike, Tündi, Ildikó meg 
Márti is, ők Évikével szoktak 
sétálni, aki kerékpárral jön. A 
lán�ok több kör után velem 
eg�ütt tornáznak a parkban. 
Néha mondunk ol�an vic-
ceseket, hog� zeng tőlünk a 
Népkert – mondta Margó, aki 
elárulta, mínusz 7 fokig kijár-
nak, akár jégkaparóval is, mert 
eg�ébként elvonási tüneteik 
vannak: fájni kezd mindenük.

Közülük a legfiatalabb 
hatvanéves.

Együtt tornáznak, hogy Együtt tornáznak, hogy 
fittek maradjanakfittek maradjanak

Az önkéntes nagymama nem szolga!Az önkéntes nagymama nem szolga!

Ismét együtt ünnepelnekIsmét együtt ünnepelnek

A családdal közösen történik minden. Fotó: Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány 



Az Acéllábos október 7-ei 
adásában gombázunk és Kva-
terkázunk.

A miskolci gombatermésből 
akartunk szedni: nem sikerült. 
A Miskolci Gombász Egyesü-
let elnöke volt a Vergiliusunk a 
gombák földjén. A tervek sze-
rint a Bükkbe mentünk vol-
na, Béres János azonban kora 
reggel azzal hívott, hogy az el-
képzelt terülj, terülj asztalkám 
helyett üresen áll az erdő. Fog-
tuk hát a kosarainkat, és 50 ki-
lométerrel később megálltunk 
Zubogy határában. Az otta-
ni erdős rész meglepetésekkel 
szolgált: gomba akadt bőven, 
csak – mint kiderült – nem 
ehető fajta. Ekkor járhatott egy 
óra felé az idő.

Konfliktus és megoldás
A problémát az jelentet-

te, hogy lebeszéltük Szuromi 
Szilviával, a Süt a Nap vegán 
bisztró tulajdonosával, hogy 2 
órakor találkozunk a Csanyik 
környékén, majd a Kecskelyuk 
nevű ősemberbarlang előtt 
összeütünk egy jó kis paleo 
gombapörköltet. Végül csak 
sikerült egy szobányi terüle-
ten annyi gyűrűs tuskógombát 
találnunk, amennyi bőven elég 
volt a főzéshez. Indultunk te-
hát a Kecskelyukhoz.

Szuromi Szilvia elmondta, 
mik a paleo (olyasmi étrend, 

amit az ősemberek is ehet-
tek volna akár) diéta lénye-
ge. Mindezt egy olyan barlang 
előtt, ahol pár százezer éve lak-
tak is elődeink. Aztán nekilát-
tunk a pörköltnek, ami egy-
szerű, de igen finom, laktató és 
kalóriaszegény étel volt, és amit 
zellerpürével körítettünk.

Koccintás, kóstolás: kvaterka
A mostani Ízi is kalandos-

ra sikerült: statikus konyhai 
forgatás helyett az Avasi Kva-
terkára látogattunk el. Hat 
helyszínen várták pincészetek 
és borok a műfaj kedvelőit, a 
szervezők célja pedig az volt, 
hogy kifőzzék az Avast: min-
den állomáson készült valami-
lyen bográcsos étel. A kikötés 
annyi volt, hogy gulyás nem 
kerülhet terítékre: az egy má-

sik Kvaterka gasztrotémája lesz 
várhatóan.

A Papszer 2. szám alatt, az 
Avas kapujában kezdtük a 
csúcshódítást, ahol krumplilán-
gossal és hejőcsabai töltött ká-
posztával várták a vendégeket. 
Mi a káposztát csekkoltuk, majd 
kétféle bort kóstoltunk hozzá. 
Ezután a Bortanyára mentünk, 
ahol a kiváló kékfrankos mellé 
vadpörköltöt kínáltak nekünk 
Gallay módra készítve, majd 
pár emésztéssegítő lépés a Pol-
gármester Pincéig, ahol príma 
prímásmuzsika gyűjtötte egybe 
a kvaterkázókat. A Gasztromű-
hely szakácsai pincepörköltöt 
készítettek, amit ingyen (nem 
elírás!) kínáltak az embereknek.

A Nádler Pincében sem csak 
a poharak csilingeltek: slam-
bucpótló kolbászt ettünk, ami-

nek a története a műsorból kide-
rül. Innen átléptünk a Poroszkai 
Pincébe, hogy megtudjuk, mi is 
az a tunki, ugyanis azt szolgáltak 
a kiváló furmint mellé számunk-
ra jó karéj fehér kenyérrel. Előze-
tesben annyit, Kazinczy Ferenc 
nyelvújítónk duplán csettintett 
volna a nyelvével, ha velünk jön.

Végül, kissé pilledten, meg-
érkeztünk a csúcsra: a Demjén 
Pincénél újabb kiváló borokkal 
(itt ittam az este első édes borát) 
kínáltak minket, mellé pedig 
egy szuper paprikás krumplit is 
kaptunk, aminek minden hoz-
závalója homemade volt. Aki 
mindezt nem hiszi, járjon Kva-
terkára! Vagy nézze meg mű-
sorunkat október 7-én, csütör-
tökön este 19:25-től a Miskolc 
Televízióban.

Bájer Máté

A GOMBÁK FÖLDJÉN A GOMBÁK FÖLDJÉN 

Extrém helyen: főzés a Kecskelyuk barlang előtt. Fotó: Mocsári László
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Hirdetés

Hiteles, korhű környezet, 
autentikus ételek, látványos 
és szórakoztató hagyo-
mányőrző programok, amik 
a legkisebbeket is a szék-
hez ragasztják: ezt ígéri az 
Aranykorona Történelmi 
Étterem és Látványpince.

Hangulat: ez a kulcsszó. E 
nélkül nem is lehetne hitele-
sen bemutatni az Aranyko-
rona reneszánsz lakomáit. Az 
étterem – ami 35 éve műkö-
dik a város történelmi részén, 
az Avas szívében – havonta 
tartott estjein nem kínál mást, 
mint lehetőséget, hogy ledob-
va a hétköznapok ékszíját, 
középkori nemesemberként 
élvezhessük a lovagkor legcsá-
bítóbb hagyományát, a lako-
mázást. Mindezt olyan hite-
les körülmények között, olyan 
ételekkel és szórakoztató pro-
dukciókkal, amik nemcsak 
meg-megidézik a kései rene-
szánsz hangulatát, hanem be-
levarázsolják abba az embert.

– Alapos utánajárás és ren-
geteg kutatómunka alapozta 
meg az étterem jelenlegi arcu-
latát – mesélte Varga Csaba ét-
teremvezető. – Régen az étke-
zés és a sütés-főzés egy térben 
történt. Kialakítottunk mi is 
egy reneszánsz látványsütőt a 
vendégtérben: mindenki lát-
hatja, hogyan készül az étele.

Az étterem a reneszánsz kor 
végét jeleníti meg.

– A füst és a sülő hús illata, 
a félhomály: ezek meghatá-
rozó jegyei voltak a középko-
ri lakomáknak. Akkor már 
kerámiaeszközöket használ-
tak, és szerepet kapott a ka-
nál és a kés is az asztalnál, 
de többnyire még kézzel et-
ték az egészben készített hú-
sokat. A reneszeánsz stílust 
erősítik a különböző fellépők 
is. A lovagkorban ugyanis 
szokás volt műsorokkal szó-
rakoztatni a nemeseket.

A következő lakomát – 
ahol a vadételekre kerül 
majd a fő hangsúly – október 
16-án tartják. A jegyet váltó 
úrhölgyeket és várurakat a 
Miskolci Főnix Tűzzsonglőr 
Csoport performansza mel-
lett solymász szórakoztatja 
élő vadmadárröptetéssel.

– Akiket meghívunk mű-
sorszolgáltatóként, mind a 
magyar hagyományok meg-
őrzésére törekszenek. Nem 
olyan előadók, akik ebből 
szeretnének meggazdagodni, 
hanem akik a hagyományok 
fenntartása érdekében sze-
retetből és elkötelezettségből 
csinálják, amit csinálnak.

A lakomák lelkét mégis a 
gasztronómia adja.

– Az ételeket erdei fűszer-
növényekkel – rozmaringgal, 
kakukkfűvel, bazsalikommal 
és különböző gyümölcsökkel 
– készítjük. A bepácolt, nyárs-
ra húzott egész húsokat parázs 
felett forgatjuk, locsolgatjuk. 
Mindezt a vendégek előtt, így 
ők is láthatják, milyen odafigye-
léssel készülnek az ételek – írta 
le a fogásokat az étteremvezető.

KÉSSEL ÉS KÉZZEL:  KÉSSEL ÉS KÉZZEL:  
A LAKOMA RENESZÁNSZAA LAKOMA RENESZÁNSZA

Ha már gasztronómia, akkor 
nem mehetünk el a Bükk-
szentkereszti Gombanapok 
mellett sem, amit idén októ-
ber 9-10-én tartanak.

A rendezvényen kalapot 
emelnek a gomba előtt, majd 
a gomba kalapját is leemelik. 
Lesz főzőverseny, de a szer-
vezők kézműves vásárok-
kal is várják az érdeklődő-
ket. Színpadot is állítanak a 
gombanapokon: a fellépőket 
több korosztály igényei sze-
rint válogatták a szervezők. 
A térség folklórja is szerepet 
kap a programon.

A rendezvényen, amit min-
den évben ősszel, az erdei gom-
bák csúcsidőszakában tar-
tanak, a Bükkszentkeresztre 
látogatók mindent megtudhat-
nak a különböző gombákról, és 
számtalan, ezekből készült ételt 
kóstolhatnak. És ha már gom-
bás ételek, akkor nem érdemes 
elmenni a Stroganoff csirke  
szentmihályi gombával mellett 
sem.

Elkészítés: A csirkemellet, a 
gombát és az uborkát, az új-

hagymát felvágjuk. A hagy-
mát megdinszteljük, szórunk 
rá füstölt pirospaprikát, majd 
hozzáadjuk a csirkemellet és 
fehéredésig pirítjuk. Fűsze-
rezünk, majd felöntjük ke-
vés vízzel, és fedő alatt 10-15 
percig pároljuk. Hozzáadjuk 
az uborkát és a gombát, ezu-
tán további 15 percig párol-
juk. Az ételhez kanalazzuk 
a mustárt és továbbfőzzük. 
Behabarjuk tejföllel, majd 2 
percig forraljuk. Rizskörettel 
tálaljuk.

B. M.

Kalapemelés  Kalapemelés  
BükkszentkeresztenBükkszentkereszten

Stroganoff csirke  
szentmihályi gombával
Hozzávalók 2 személyre:
egész csirkemell
5 dkg csemegeuborka
5 dkg friss gomba
10 dkg zöldborsó
1 csokor újhagyma
petrezselyem ízlés szerint
só, bors, citrombors, füs-
tölt pirospaprika, fűszer-
kömény
olívaolaj
mustár ízlés szerint
15 dkg tejföl



Nyertes hazai
A sikerrel megvívott ide-

genbeli szezonrajt után ha-
zai pályán is győztesen kezd-
te meg bajnoki szereplését a 
DVTK újonnan alakult férfi 
kézilabdacsapata: a bajnok-
ság második fordulójában 
Tiszaújváros gárdája volt az 
ellenfél, és a vártnak megfe-
lelően 33-13-as diósgyőri si-
ker lett a vége a Zrínyi Ilona 
Gimnázium tornacsarno-
kában. Zubai Gábor veze-
tőedző a lefújást követően 
elmondta, az a cél, hogy a 
csapat feljusson az NB II-be 
– ha lehet, akkor veretlenül. 
– Úgy gondolom, erre van re-
ális esély, a többit pedig meg-
látjuk majd egy fél év múlva 
– fogalmazott.

Vereség idegenben
A fővárosba látogatott 

hétfőn a DVTK a Női Ko-
sárlabda NB I A-csoport-
jának nyitófordulójában. 
A piros-fehérek a Ludovi-
ka-FCSM Csata otthonában 
léptek pályára és az első 
félidő végére kényelmes 

előnyt szorgoskodtak össze. 
A fordulás után azonban 
összekapta magát a Csa-
ta, és a rendkívül izgalmas 
zárónegyedben végül dön-
tetlenre mentette a találko-
zót. A lélektani előnyükkel 
élve a hazaiak a hosszab-
bításban már nem ismer-
tek kegyelmet, és 78-69-re 
megnyerték a mérkőzést. 
Szombaton délután 5 órától 
a Győr otthonában lépnek 
pályára Földi Attila vezető-
edző tanítványai.

Újabb iksz
A III. Kerület gárdáját fo-

gadta a hétközi fordulóban a 
DVTK szerdán. A piros-fehé-
rek az első félidő közepén meg-
szerezték a vezetést Németh 
Márió góljával, ezt azonban 
még a szünet előtt kiegyenlítet-
te a vendégcsapat. A második 
félidőben egyre jobban jött elő-
re a Diósgyőr, a hajrában telje-
sen beszorította ellenfelét, de 
csak kapufákig jutott, így ma-
radt az 1-1-es döntetlen. Kon-
dás Elemér vezetőedző elis-

merte, most „nagyon gyengén” 
játszottak, a csapat nem érde-
melt győzelmet. „Ma inkább 
küzdöttünk, mint játszottunk”, 
fogalmazott. Vasárnap 5 órától 
Szegeden tudnak javítani a pi-
ros-fehérek.

Szorosabban
Szorosabbra fűzi kapcso-

latait egymással a DVTK Je-
gesmedvék és a HC Kosice. 
A két klub kooperációja több 
területre is kiterjed a felnőtt-
csapat, az akadémia, az után-
pótlás és a menedzsment 
szintjén. Mind a HC Kosice, 
mind a DVTK Jegesmedvék 
klubfejlesztési koncepciójá-
nak kiemelt eleme a játékosok 
fejlesztése, képzése, és a külön-
böző szintű versenyeztetési le-
hetőséggel ez a stratégiai elem 
még inkább személyre szab-
ható kihívást és lehetőségeket 
teremt az egyes játékosoknak. 
Az egyik első lépésként a fe-
lek megegyeztek, hogy Kevin 
 Wehrs a következő két hétben 
a szlovák klub Tipos Extrali-
gában szereplő csapatát erősíti 
kölcsönjátékosként.

RÖVIDTÁV

A Miskolcon rendezett erő-
emelő-világbajnokság záró-
napján miskolci rekordok 
születtek.

A Generali Aréna adott ott-
hont az Erőemelő Amatőr Vi-
lágszövetség (WUAP) erő-
emelő-világbajnokságának. A 
rangos megmérettetés része-
ként szeptember 19-e és 25-e 
között közel ötszáz sportoló 
látogatott a városba. Három 
versenyszámban mérkőztek 
meg: erőemelés, fekvenyomás 
és felhúzás. Ezeken belül – kü-
lön férfi és női – ifjúsági, juni-
or, felnőtt, open és masters ka-
tegóriák voltak. A versenyhét 
alatt számos sportoló mérkő-
zött: a legfiatalabb induló 15, 
míg a legidősebb 88 éves volt.

A leglátványosabb kategó-
ria küzdelmeit az utolsó nap-
ra tartogatták, ekkor léptek 
ugyanis dobogóra a legna-
gyobb súlyokat megmozgató 
kategória indulói. Ekkor sze-
repelt többek között Sütő Imre 
is, aki Mészáros László tanít-
ványaként küzdött a világ leg-
jobbjainak seregszemléjén, és 
második gyakorlatára elért 155 
kilogrammos teljesítménnyel 
világbajnokként zárta kategó-
riáját.

Szintén a Mészáros Team 
tagjaként lépett a közönség elé 
Tóth Zsolt, aki teljesítette a 215 
kilogrammot, de a 225 kilog-
rammos kísérlet már túl nagy 
súlynak bizonyult számára. 
Majd érkezett Mészáros Lász-
ló sokszoros világcsúcstartó és 
világbajnok, aki 250 kilogram-
mot teljesítve rögtön világ-
csúccsal kezdte versenyzését. 
A vetélytársaknak esélyt sem 
adva, a 262,5 kilogrammot is 

szinte könnyedén teljesítve, 
második gyakorlatával másod-
szor javította meg a versenyen 
a világ legjobb eredményét a 
DVTK versenyzője.

Még itt sem volt vége, ugyan-
is utolsó gyakorlatánál 281 ki-
logrammra kérte a súlyt a mis-
kolci klasszis, aki újabb sikeres 
gyakorlatával megnyerte a 
nyílt kategóriát, méghozzá úgy, 
hogy megjavította az általa ko-
rábban felállított csúcsot.

Mészáros László, aki a verseny 
főszervezője is volt egyben, há-
rom All Stars és egy Open világ-
csúcsot ért el összességében!

– A régi Open világcsúcs is 
az enyém volt 285,5 kilogram-
mal. Ezt most féllel teljesítettem 

túl. Kilenc napja vagyok a ren-
dezvényen, szerveztünk, pakol-
tunk, szóval elég fáradt voltam. 
Féltem, hogy nem fog sikerül-
ni emiatt. Azonban van egy na-
gyon jó csapatom, ami mögöt-
tem állt végig. Edzeni nem volt 
időm, fejben tréningeztem, fi-
gyeltem a többieket, hogyan 
versenyeznek. Folyamatosan 
azon jártak a gondolataim, hogy 
igenis meg kell csinálnom, na-
gyon sok néző miattam jött ki. 
Miskolcon nem lehet máshogy 
hozzáállni, teljesíteni kell. Persze 
én minden versenyre úgy indu-
lok, hogy tudom, hogy mit ter-
vezek. Azért nem mondom el 
senkinek, mert ha nem sikerül, 
„beégek”. Szerintem az ötszáz 

versenyző elégedetten távozik 
Miskolcról, mindenkitől pozi-
tív visszajelzést kaptam. Az a 
lényeg, hogy elvigyék a város jó 
hírét, és visszatérjenek ide. Idén 
még lesz két versenyem, 287 fe-
lett szeretnék már teljesíteni – 
mondta Mészáros László.

A DVTK első aranyérmét 
a viadalon egyébként Juhász 
Gabriella szerezte meg a po-
werlifting master 3 kategó-
riában, míg Tóth Zsolt a raw 
fekvenyomás master 3 verse-
nyében álhatott a dobogó leg-
magasabb fokára. A juniorok 
raw fekvenyomó versenyben 
is volt diósgyőri érmes Tóth 
Marcell személyében, aki a má-
sodik helyen zárt.

Megérdemelten emelhették magasba a kezét. Fotó: Mocsári László

Itthon is (világ)csúcsra ért  Itthon is (világ)csúcsra ért  
Mészáros LászlóMészáros László
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Sikerrel vette az éllovas el-
leni akadályt a DVTK női 
labdarúgócsapata a Simple 
Női Liga 6. fordulójában.

A játék minden elemében 
felülmúlta és végül megér-
demelten le is győzte szom-
baton az eddig még veretlen 
MTK Hungáriát Bém Gábor 
együttese.

Maria Palama kétszer is 
betalált, és nem sokon múlt a 
többgólos győzelem sem, de 
Biljana Bradic tizenegyesét 
Varga Luca bravúrral védte a 
10. percben, míg a második 
félidő derekán szintén Bra-
dic lövésénél a kapufa volt 
a budapestiekkel. A vendé-
gek Sipos Lilla révén csak a 
89. percben tudtak szépíteni 
a piros-fehér klub honlap-
jának beszámolója alapján. 
Ráadásul a román váloga-
tottal győztes világbajnoki 
selejtezőről hazatérő Bian-
ca Sandu csak az utolsó hat 
percre állt be.

– Talán nem túlzás, ha azt 
mondom, hogy minden te-
kintetben felülmúltuk az 
MTK-t. A labdaszerzésekből 
való gyors átmenetekre épí-

tettük a játékunkat, ami be is 
jött. Több gólt is rúghattunk 
volna. Egy komoly helyzete 
volt a vendégeknek, abból 
lett a góljuk. A lányok fan-
tasztikusak voltak, minden-
ki a maximumot nyújtotta. 
Köszönjük a szurkolást a ki-
látogatóknak – nyilatkozta a 
vezetőedző.

A DVTK a következő 
fordulóban, szombaton 14 
órakor a harmadik helyen 
álló Ferencváros otthoná-
ban lép pályára. Bém Gá-
bor azt mondta a klubhon-
lapnak, hogy nem feltartott 
kézzel mennek a fővárosba, 
Budapesten is nyerni sze-
retnének. – A zöld-fehérek 
játékosai nagyon jó egyéni 
képességekkel rendelkeznek. 
Több olyan labdarúgójuk is 
van, akik egyedül is képe-
sek eldönteni a meccseket: 
Fenyvesi Evelin, Csányi Diá-
na, Czellér Dorottya, Pusztai 
Sára és a vezetőedzőnek fris-
sen kinevezett Vágó Fanny 
is ilyen játékos. Ők magyar 
szinten mind nagyon jó és 
gyors gondolkodású futbal-
listák, ha teret hagyunk ne-
kik, akkor bajban lehetünk.

Győzelem  Győzelem  
a listavezető ellen a listavezető ellen 

Hirdetés

A Tiszaújváros sem jelentett akadályt. Fotó: Mocsári László
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

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

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

E-mail: info@mikom.hu

Az akció érvényes: 2021. 10. 02-től 2021. 10. 08-ig 
Krizantém, szálas 199 Ft 159 Ft
Mécses, üveg (LA351) 199 Ft 159 Ft
Star kéztörlő, 2 tekercs, 84,5 Ft/tekercs 219 Ft 169 Ft
Protex szappan, 90 g, 2211 Ft/kg 239 Ft 199 Ft
Signal fogkrém, 75 ml  349 Ft 299 Ft
Flóraszept fertőtlenítő tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Mécses, üveg (S4) 699 Ft 599 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg 1199 Ft 999 Ft
Ariel mosókapszula, 13 db-os, 99,92 Ft/db 1499 Ft 1299 Ft
Active mosógél, 4,5 l + ajándék mosogató, 0,5 l, 310,88 Ft/l 1599 Ft 1399 Ft
Harmat WC-papír, 40 tekercs, 3 réteg, 42,47 Ft/tekercs 2299 Ft 1699 Ft
Dunaplaszt magasfényű zománcfesték (fehér, barna), 0,75 l, 2665,33 Ft/l 2499 Ft 1999 Ft
Loretto szőnyeg, 60x110 cm 2999 Ft 2499 Ft
Favédő lazurán 3in1, vizes bázisú vékonylazúr, 0,75 l, 4531,99 Ft/l 3699 Ft 3399 Ft
Héra Gold belső falfesték, 15 l (fehér), 533,26 Ft/l 8999 Ft 7999 Ft

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

Infóvonal:  
46/400-225 
pannonvital.eu

Kapható: Pátria Alma Patikában, vagy  
az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központban. 

Vörösborkivonatot, trans-rezveratrolt,  
szőlőmagkivonatot és polifenolokat tartalmazó étrend  
kiegészítő. Tejfehérje, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

Vegye fel a harcot az érelmeszesedéssel!

SZÍV-ÉR SZÍV-ÉR 
BALANCE!BALANCE!

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l stratégia beszerző l üzletfejlesztési munkatárs 
l informatikai programozó l targoncavezető  
l termelési munkatárs l betanított gépkezelő

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  
felvesszük Önnel a kapcsolatot.Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

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

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

A Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány szeretettel meghívja a 60 
éven felüli szépkorúakat a hangversenyre. A rendezvényen való részvétel  
a 60 éven felüliek részére ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A regisztráció helyszíne: a Miskolci Kulturális Központ jegyirodája (Rákóczi u.2.,),  
az Ifjúsági Ház (Győri kapu 27/A), és az Ady Endre 
Művelődési Ház (Árpád u. 4.) 
A regisztráció időpontja: 2021. október 4-15-ig, 
hétfőtől-péntekig, 11.00-17.00 óráig. 
Minden regisztráló 1 db belépőjegyre  
jogosult, a jegy más személyre 
nem ruházható át.

„Minőségi kulturális és közösségi 
nagyrendezvények az aktív, 60 év feletti 
szépkorú közösség számára az Avas 
Horizont Helyi Közösség akcióterületén” 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00004 

KLASSZIKUSTÓL FILMZENÉIGKLASSZIKUSTÓL FILMZENÉIG
Miskolci Szimfonikus ZenekarMiskolci Szimfonikus Zenekar

MŰVÉSZETEK HÁZA 2021. október 16., szombat 18:00MŰVÉSZETEK HÁZA 2021. október 16., szombat 18:00

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/598-3880

HELYBE JÖN  HELYBE JÖN  
A PIAC!A PIAC!
Burgonya Burgonya (desire, bella rosa, agria, balatoni rózsa)

HagymaHagyma (makói réz, golden) 

AlmaAlma (jonathan, golden, idared, deliches) 

Karfiol, káposzta, bab, mák, lencse,  Karfiol, káposzta, bab, mák, lencse,  
sárgaborsó, lila hagyma.sárgaborsó, lila hagyma.
Helyszínek:

10. 04., Levente vezért u. Coop parkoló 10. 04., Levente vezért u. Coop parkoló 
10. 05., Mednyánszky u. Spar parkoló10. 05., Mednyánszky u. Spar parkoló
10. 06., 9.00- 13.00 Selyemrét tehetség gondozó10. 06., 9.00- 13.00 Selyemrét tehetség gondozó
10. 06., 14.00-17.00 Aulich u. 10. 06., 14.00-17.00 Aulich u. 
10. 08., Szentgyörgy utca Posta 10. 08., Szentgyörgy utca Posta 
10. 09., Pallos u. Temető u. parkoló10. 09., Pallos u. Temető u. parkoló
10. 10., Szent Anna tér Domus parkoló10. 10., Szent Anna tér Domus parkoló



Programok széles választéka 
– író-olvasó találkozó, játék 
és koncert – várja a hagyo-
mányos koronázási ceremó-
nia és családi nap mellett a 
könyvtárlátogatókat hétfő-
től vasárnapig az Országos 
Könyvtári Napokon.

A rendezvénysorozatot 2006 
óta rendezik meg, idén október 
4-10. között lesz. A könyvtári 
szakma legjelentősebb és legtöbb 
érdeklődőt megmozgató prog-
ramján az elmúlt évben több 
mint 1200 település közel 1500 
intézménye valósított meg mint-
egy 4200 eseményt, a látogatók 
száma meghaladta a 172 ezret.

„Együtt. Működik!” – ez a 
szlogenje az idei sorozatnak, 
mondta el Varga Gábor, a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatóhelyettese saj-
tótájékoztatón. – Ez a pandémi-
ára reflektál, hiszen a könyvtárak, 
valamint az olvasók és intézmé-
nyek közötti szoros együttmű-
ködés tudott enyhíteni a súlyos 
helyzeten – mutatott rá, hozzá-
téve: mindig igazodnak az elő-
írásokhoz, ami most azt jelenti, 
hogy jelenleg nincs szükség vé-
dettségi igazolványra és nem kö-
telező a maszk használata sem.

A pandémia témakörét több 
program is körbejárja. – Orosz 
Júlia fejlesztő- és motivációs tré-
ner például a járvány okozta lel-

ki sérülésekre irányuló elkerü-
lési módszerekről beszél majd. 
Miklós-Dienes Lídia szakpszi-
chológus, családterapeuta pedig 
a világjárvány túléléséről, a félel-
meinkről és mindannyiunk fele-
lősségéről tart előadást – sorol-
ta Tumikné Csurák Ágnes városi 
hálózati osztályvezető.

Lesz mesterségek játszóhá-
za, népi játékkert, valamint kéz-
műves-foglalkozás és társasjá-
ték minden mennyiségben. – A 
hét csúcspontjának ígérkezik a 
Kossuth-díjas Gryllus Vilmos 
koncertje, ami ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött. A belépője-
gyeket szeptember 28-ától lehet 
átvenni személyesen – mond-
ta Miklós Katalin, a gyermek-
könyvtár vezetője. – A vasárnap 
záróakkordjaként értékeljük az 

Olvasók királynője és királya 
című játékot, amihez kapcsoló-
dik ünnepélyes koronázás. Kö-
szöntjük a legidősebb, a legfi-
atalabb és a legszorgalmasabb 
olvasót, kihirdetjük a családi ve-
télkedő eredményét, majd közö-
sen felvágják az olvasók tortáját 
– sorolta a szervező, aki elárulta 
azt is, hogy kisgyermekes szülők 
visszajelzéseiből tudják, a csalá-
dok már nagyon várták a köny-
vekkel való találkozást a lezárá-
sokat követően.

– Ez nem pótolható az on-
line térrel. A könyvtár ma már 
túlmutat a könyvkölcsönzésen, 
az író-olvasó találkozók kifeje-
zetten jól szolgálják a könyvek 
népszerűsítését. Az örök gyer-
meki érdeklődést látva inspirá-
lódtunk, amikor összeállítottuk 

a programokat, amiknél nagyon 
fontos volt, hogy igényes időtöl-
tést nyújtsanak – hangsúlyozta.

Október 4-étől ismét elérkezik 
a megbocsátás hete is: Csoma-Si-
mon Mária elmondta, aki októ-
ber 10-éig visszaviszi a késedelmi 
díjas kölcsönzött dokumentu-
mokat, annak nem kell fizetnie 
késedelmi díjat. – Azoknak tu-
dunk megbocsátani, akik eddig 
még nem éltek ezzel a lehető-
séggel. Továbbá kedvezményes a 
beiratkozás is, ami minden tag-
könyvtárban igénybe vehető. Ez 
azt jelenti, hogy akár a tagságot 
is meghosszabbítjuk egy jelképes 
összegért fél évre, ha az október 
31-éig lejár – mondta a szolgálta-
tási osztályvezető.

A részletes program a minap.
hu-n olvasható.

A könyvtári szakma legtöbb érdeklődőt megmozgató programját kínálják. Fotó: Parai Roland
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Október 2., szombat
10:00-18:00 Díszmadár- és hüllőkiállítás, 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
15:00 Halász Judit: „Csiribiri” koncert, Művé-

szetek Háza
15:00 Stark finisszázs – kötetbemutatóval zá-

rul az Időtriptichon című tárlat a Miskol-
ci Galériában

20:00 Junkies és Tortuga – koncertek, Helynekem
Október 3., vasárnap
9:00-14:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
10:30 Talpas és a többiek – bábelőadás, Cso-

damalom Bábszínház
10:00-14:00 Díszmadár- és hüllőkiállítás, 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
Október 4., hétfő
13:30 Válts zöldre! – játékos interaktív előa-

dás, Petőfi Sándor Könyvtár
16:00 Montázs készítése a könyvtárról, Petőfi 

Sándor Könyvtár
16:30 Időutazás – retro diafilmvetítés, József 

Attila Könyvtár
17:00 Leszek Matysiak képzőművész, szobrász 

kiállításmegnyitója, Kaffka Margit Könyvtár
19:30 I. Kárpát-medencei Komolyzenei Feszti-

vál záróhangverseny, Művészetek Háza
Október 5., kedd
16:00 Zeneterápia – Csík Noémi hegedűmű-

vész előadása, Tompa Mihály Könyvtár
16:30 A karanténkorszak hősei – szakpszicho-

lógus előadása, II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár

16.30 Módszerek a járvány okozta lelki sérü-
lések elkerülésére – előadás, Petőfi Sán-
dor Könyvtár

17:00 Recitatrio-koncert, Thália-ház
Október 6., szerda
9:00-18:30 Miskolc régi képeslapokon, II. Rá-

kóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és 
Facebook-oldala

16:00 Zenés őszi kalandozás Zsekov Éva Mó-
nika hegedűművésszel, József Atti-
la Könyvtár

16:30 1956 miskolci vonatkozásai – beszélge-
tés, Petőfi Sándor Könyvtár

Egy miskolci testvérpár a film és színház vilá-
gában – előadás, Kaffka Margit Könyvtár

Október 7., csütörtök
16:30 Pandémia az irodalomban kötetbemutató-

val, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
17:00 A magyar szablyavívás története – 

előadás, Petró-ház (regisztrációhoz kötött)

Október 8., péntek
16:00 Beszélgetés Doncsev Toso bolgár íróval, 

Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
19:30 Miskolci Illés Klub, Ady Endre Műve-

lődési Ház
Október 9., szombat
Máig látogatható Fekete Zoltán fotóművész tár-

lata a Miskolc Nemzeti Színház foyer-jában.
Kéktúrázás napja: Zemplén, információ: veres.

gabor@bfte.hu
10:00-15:00 Fazola-nap – látványcsapolás, ko-

vácsolásbemutató, Újmassa, Fazola-kohó
Október 10., vasárnap
9:00-14:00 Bakelitbörze, VOKE Vörösmarty 

Mihály Művelődési Ház
10:30 Talpas és a többiek – bábelőadás, Cso-

damalom Bábszínház
10:00 Könyves családi vasárnap, II. Rákóczi Fe-

renc Megyei és Városi Könyvtár
10:30 Ciróka babakoncert – 0-3 éves korig, 

Zenekari székház (Fábián 6/a)
19:00 Kovács Kati-koncert, Művészetek Háza
MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Szeptember 30-október 6., csütörtök-szerda, na-

ponta 16:30 Külön falka, 19:00 Csapdában
Október 7-10., csütörtök-vasárnap, naponta 

18:30 Külön falka
Béke-terem:
Szeptember 30-október 3., csütörtök-vasár-

nap, naponta 19:30 Kedves elvtársak!
Szeptember 30-október 6., csütörtök-szerda, 

naponta 17:00 Sütimanók – Ide süss!
Október 4-6., hétfő-szerda, naponta 19:30 

Többé nem fog havazni
Október 7-10., csütörtök-vasárnap, naponta 

20:00 Eltörölni Frankot
Október 7-13., csütörtök-szerda, naponta 

17:30 Szent Ignác útja – Camino Ignaciano
CINEMA CITY: Szeptember 30-október 6., csütör-

tök-szerda, naponta több időpontban – 007 
Nincs idő meghalni, 30 nap maximum (hét-
fő kivételével), A feleségem története (csak 
hétvégén), A kuflik és az akármi (csak hétvé-
gén), Álomnagyi 2., A védenc (csak szomba-
ton), Bébi úr: családi ügy, Croodék: Egy új kor 
(csak hétvégén), Csapda a neten (csak hétfőn), 
Éjszaka a házban, Eleven kór (csak szombaton), 
Free guy, Irány a bárka 2., Kuponkirálynők, 
Luca (csak hétvégén), Mancs őrjárat: A film, 
Miután elbuktunk, Shang-Chi és a tíz gyűrű le-
gendája, Toxikoma (hétfő kivételével)

PROGRAMAJÁNLÓ A KÖNYVTÁR AZ OLVASÓIVAL A KÖNYVTÁR AZ OLVASÓIVAL 
EGYÜTT. MŰKÖDIK!EGYÜTT. MŰKÖDIK!

OKTÓBER 2., SZOMBAT 19:00 MÁGNÁS MISKA, Sebestyén Mihály 
bérlet, Nagyszínház | OKTÓBER 6., SZERDA 19:00 FEKETESZÁRÚ 
CSERESZNYE, bérletszünet, Kamara | OKTÓBER 7., CSÜTÖRTÖK 19:00 

PRODUCEREK, bérletszünet, Nagyszínház | OKTÓBER 8., PÉNTEK 

19:00 PRODUCEREK, bérletszünet, Nagyszínház | VADKACSA, 
Játékszín | OKTÓBER 9., SZOMBAT 19:00 DÉJÀ VU, bérletszünet, 
Nagyszínház | 19:00 HAZATÉRÉS, bérletszünet, Kamara

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Fischer Imi, gyerekkori bará-
tom – úgy jó fél évszázaddal ez-
előtt – jelessel vizsgázott a soproni 
vendéglátó-ipari technikumban. 
Mesélte, mázlija volt, palacsinta-
sütésből kellett bizonyítania. 
Mond tam, hiszem, ha látom. Ki is 
provokáltam, hogy másnap a mi 
lottóházi kiskonyhánkban, privát 
pótvizsgát tegyen a kedvünkre. 
Volt liszt, tej, szódavíz és étolaj, 
sőt még egy erre való serpenyőnk 
is. Imi nagy svunggal kezdte, a 
sercegő olajon finoman terítet-
te el a tésztának való misungot. 
Majd kezdődött a dobálás. Mint 
a nagyok, a levegőben próbálja a 
pala csintát megfordítani. Minden 
harmadik a serpenyőben landolt, 
de bőven jutott az egyoldalasból a 
gáztűzhelyre is. Végül nem bíbe-
lődtünk a töltögetéssel, a tésztada-
rabokkal, tunkoltuk a lekvárba. 
Ám innentől a kedvenc desszer-
tem csak a feleségem palacsintája. 
Mérettől s tölteléktől függetlenül 
pedig a kezdő porcióm négytől 
hatig terjed ebből a finomságból.

Talán ennek a speciális 
gasztro nómiai vonzalmamnak 
köszön hető, hogy első látásra 
kiszú rom, hogy egy Miskolchoz 
közeli községben megalkottak 
egy palacsintagyártó masinát. 
Rögtön eldöntöm, a mestert és a 
gépét látni akarom. Első körben 
megtudom, Vitéz István – közis-
mert becenevén Csikó – nem egy 
egyszerű életművész. Lakatos-
ként dolgozott Franciaország-

ban, ahol egy motoros baleset-
ben elvesztette az egyik lábát, de 
ez nem akadályozta meg abban, 
hogy ismét két keréken szágul-
dozzon. Szerencsétlenségére így 
a másik lábát is amputálták. 
Mások ilyen helyzetben össze-
roppannak. Pista viszont nem 
ez a fajta. Bár tolókocsiba kény-
szerült, és egy külterületi kis 
házban húzza meg magát, de 
az élet- és alkotókedve töretlen. 
Kezdetben önmaga szórakozta-
tására kezdett bele a palacsin-
tagyártó-szerkezet megalkotá-
sába. Tanulmányozta az ehhez 
hasonló 50-60 millió forintos 
berendezéseket, majd alig más-
fél millióból készített egy sa-
ját tervezésűt. Elmondta, olyan 
15-20 liter tejből egyszerre akár 
180-200 palacsintát süthet. Egy 
pillanatig se kérettem magam, 
amikor vasárnap délutánra vi-
déki prezentációra hívott.

Legjobbkor érkezünk, éppen a 
két nagy henger hevítését végzik. 
A mester már gondosan olajozza 
a sütőfelületet. Felettük egy vö-
dörnyi tésztának való vár a le-
csurgatásra. Alig öt percbe telik 
a gázpalackok beszabályozása, s 
a 12 voltos hajtómotor sebessé-
gének beállítása. A legalább egy 
méternyi palacsinta elsőre nem 
akarja a jót, ebből lehetne csá-
szármorzsa, de minek, amikor 
háromutcányi gyereksereg sün-
dörög köröttünk. S még a ku-
tyáknak is jut a csemegéből.

A palacsintagyár kitelepülésé-
re pillanatokon belül benépesül 
a sajószögedi Dózsa György utca 
sarka. Csikó mester, nagyüzemi 
palacsintagyáros bohókás kalap-
ján valamilyen régi motorosszem-
üveg és néhány apró fogaskerék 
jelzi, spontán búcsúba kevered-
tünk. Barátnője a gép mellett áll-
va, ollóval vagdossa le a 25 centis 
kocka palacsintákat. Közben hár-
man töltögetik, de még így is el-
maradnak a gép teljesítményétől. 
Kiszámoltam, a mesteren kívül 
még legalább öttagú személyzetre 
van szükség a flottul menő kiszol-
gáláshoz. Ne feledjem, a kakaós, 
mogyorókrémes, fahéjas-almás 
változat mellett a házi baracklek-
város vitte a prímet.

Tessék elképzelni, hogy alig egy 
óra elteltével az utca mindhárom 
sarkából ötvenméteres sorokban 
állnak a vasárnapi desszertért. A 
mester és a személyzet közösen kí-
nálgatják a palacsintát. Tessék vá-
lasztani, gyorsan, míg meleg! Nem 

érdemes szégyenlősködni, de tola-
kodni sem, mindenkinek annyi jut, 
amennyit csak megbír enni. S még 
csomagolnak is.

A körszakállas, szemüveges Vi-
téz István örül a sikernek. Mond-
ja, ezek a jótékonysági akciók élte-
tik, feldobják. Egyelőre nem akar 
vállalkozást, nem szívesen lépne 
be bármilyen taposómalomba, 
különben se szorul rá. Ám rövid 
távon csak rákényszerül. Ponto-
san egy mobil palacsintagyár-
tó-üzemet tervez, olyan kitelepü-
lőset. Viszont ezután se adja fel 
az eredeti célját, szeretne baráta-
in, sorstársain, főleg a szerencsét-
lenül járt motorosokon segíteni. 
Így ha meghívják egy-egy falu-
napra vagy búcsúba, továbbra is 
perselyezik. Adományt gyűjtene 
a súlyos motorbalesetet szenve-
dett fiataloknak. Mert Pistának, 
mindannyiunk Csikójának széles 
jókedve mellett nagy szíve is van. 
Nem csak palacsintagyára…

Szántó István

Jegyzet

A palacsintagyáros CsikóA palacsintagyáros Csikó

Fotó: Kerényi László

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Október 4., hétfő: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése 09:50 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelen-
tés 18:25 Miskolci Napló (közéle-
ti magazin) 19:00 Híradó ism. 19:15 
Időjárás-jelentés 19:25 Kvantum 
(tudományos magazin) 20:00 Híradó 
ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 
Pilvax underground 21:30 Képújság

Október 5., kedd: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése 09:20 Képújság 18:00 
Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 
Sportpercek 19:00 Híradó ism. 19:15 
Időjárás-jelentés 19:25 Egy nap a vi-
lág – Lisszabon 20:00 Híradó ism. 
20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Aranyci-
pellő (dokumentumfilm) 21:45Képúj-
ság

Október 6., szerda: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése 09:20 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelen-
tés 18:25 Miskolci Napló (közéle-
ti magazin) 19:00 Híradó ism. 19:15 
Időjárás-jelentés 19:25 Egészség-
percek  20:00 Híradó ism. 20:15 
Időjárás-jelentés 20:25 A tojásíró 
21:00 Képújság

Október 7., csütörtök: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 10:00 Képúj-
ság 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 Acéllábos (gasztro-
nómiai magazin) 20:00 Híradó ism. 
20:15 Időjárás-jelentés 20:25 A mo-
dern cirkusz atyja 21:40 Képújság

Október 8., péntek: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése 10:00 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelen-
tés 18:25 Gazdasági Navigátor 
19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-je-
lentés 19:25 Acéllábos ism. 20:00 
Híradó ism. 20:15 Időjárás jelentés 
20:25 A völgy hangja 21:00 Képújság

Október 9., szombat: 07:00 Az előző 
esti adás ismétlése 11:00 Képújság 
18:00 Krónika (heti hírösszefogla-
ló) 18:25 Miskolci Napló ism. 19:00 
Krónika ism. 19:25 Acéllábos ism. 
20:00 Krónika ism. 20:25 Neve is van, 
Budapest – 1. rész 22:00 Képújság 

Október 10. 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 Krónika 
ism. 19:25 Basszuskulcs ism. 20:00 
Krónika ism. 20:25 Ahonnan elindul-
tam, Boráros Imre 21:30 Képújság
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Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

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

Akkor és most. Régi képeslapunkon a még kialakítás alatt lévő lil-
lafüredi alagút látható, fotóriporterünk pedig – ahogy mindig – a mai 
állapotokat örökítette meg. A lillafüredi alagút sziklaürege a Bükki 
Nemzeti Parkban található egyik barlang. Az átjáróbarlang különle-
gessége az, hogy autóút (a 2505-ös) halad rajta keresztül. Az ország-
út eredeti útvonala kikerülte a sziklát, a barlangon csak később, az 
1930-as átrobbantását követően vezették át. A sziklaüregből az át-
alakításkor régészeti leletek is előkerültek. Az alagutat többfélekép-
pen is nevezi a szakirodalom: hívják lillafüredi sziklaodúnak, de Ma-
rikina zeranak is. Utóbbi neve onnan ered, hogy a barlangban régen 
egy Marika nevű cigány asszony élt, és a falusiak nevezték el róla azt. 
Ma a két és fél méter széles betonozás mögött már csak a mennyeze-
ten látható az egykori barlang természetes felszínének maradványa, 
amely a betongallér szélénél hetven centiméterrel nyúlik feljebb. 
(Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor fotója)

GazdikeresőGazdikereső

Az ország több mint harminc településén szervezte meg szombatra a „Gyereket a magasba!” elnevezésű rendezvényt a Há-
rom Királyfi, Három Királylány Mozgalom. A szervezők célja a programmal az, hogy kiálljanak a gyerekvállalás, a családala-
pítás fontossága mellett. A miskolci Jókai-városrészben megtartott programban társszervezőként részt vett a Háromkő Egye-
sület is, amely családi napot szervezett a kezdeményezés köré. Az első országos, egyidejű gyerekemelést 2018-ban szervezték 
meg, akkor 12 város csatlakozott, de a következő évben már 24 hazai település mellett több határon túli helyszínen is volt gye-
rekemelés. 2020-ban a vírusjárvány az online térbe kényszerítette az emelést, de talán épp emiatt több mint 160 településről 
kaptak a szervezők fotókat, videókat az akcióról. Fotó: Mocsári László

GYEREKET A MAGASBA! GYEREKET A MAGASBA! 

Ezen a héten Kását (5841), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új 
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye:  
Miskolc, Ifjúság útja
Fajta: Pekingi palotakutya
Kor: 1-1,5 év
Neme: kan
Szín: fehér-barna foltos
Súlya: 9,70 kg
Magasság: 30 cm

Kedves, szépen sétáltatható, 
ragaszkodó kutyus. Más kutyák-
kal egyáltalán nem agresszív, 
könnyen barátkozik. Kistestű, 
kan kutya. Bárkinek ajánlható, 
családnak, és egyedülállóknak 
egyaránt. Nem egy házőrző tí-
pus, elsősorban szobakutya.

Hirdetés

Könyvújdonságok a Géniusztól 
1

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, 
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-ma-
ilben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. októ
ber 27. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes 

megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nye-
reményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk he-
lyes megfejtései: Örvényben, Az írásról, Éjszakai tigris, A csont
arcú. Nyertesek: Kiss Zsoltné (Szalaszend) és Hoór László Tamás 
(Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában október 
3-án, vasárnap 16:00 órától 
a görömbölyi görögkatoli-
kus  templomból közvetíte-
nek. A szent liturgiát bemu-
tatja: Orosz Atanáz püspök.

Görömbölyön október 
3-án tartják a görögkatoli-
kus templom búcsúünnepét. 
Szeretettel várják a híveket a 
11 órakor kezdődő püspöki 
liturgiára. Vasárnap, a fél 12-
es szentmisén – melyet Ter-
nyák Csaba egri érsek mutat 
be – tesznek örökfogadalmat 
Szent Ferenc Kisnővérei közül 
hárman a Mindszenti temp-
lomban. Egy nappal Szent Fe-
renc ünnepe (október 4.) előtt, 
3-án, a 18 órai szentmise után 
lesz a tranzitus ünneplése a 
Minorita templomban. A di-

ósgyőri templomban 3-ától 
fél 6-kor kezdődnek az esti 
szentmisék. A Zárdakápolna 
búcsúját október 8-án, pén-
teken délután 5 órakor tart-
ják. A búcsúi misét és szent-
beszédet Kakuk Ferenc érseki 
irodaigazgató tartja. Előtte, 
délután 2 órától szentségimá-
dás lesz a szentmise kezdeté-
ig. Ezen a napon a Mindszenti 
templomban az esti szentmise 
elmarad.

Október 22-én, pénteken 
este 6 órától újraindul a Ke-
resztkérdések Kurzus a Desz-
katemplom gyülekezeti ter-
mében. Ki Jézus? Miért jött? 
Mit jelent követni? Ezekre a 
kérdésekre keresik a választ 
azokkal, akik a keresztény hit 
alapjaival szeretnének megis-
merkedni felekezettől függet-
lenül.

HARANG-HÍREK

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Nem kellene minden apróságon 
összevesznie sem a kollégáival, sem a barátaival. Ha azonban 
folyamatosan ismétlődő konfliktusról van szó, akkor ideje len-

ne elfeledkezniük egymásról. Legalábbis egy kis időre.

Bika (április 21 – május 20) Biztatóan alakul a kapcsolata a 
társával, szerelmével, különösen akkor, ha új kapocsról van szó; 
akár a mennyekben is érezheti magát. Igaz, nem minden kap-

csolat örök érvényű, de ettől persze még lehet tiszta és szép.

Ikrek (május 21 – június 21) Ha folyamatosan másoknak akar 
megfelelni, azzal nemcsak önmagának, hanem másoknak sem tesz 
jót. Ha folytonosan tömjénezi a kedvesét, miközben önmagát hát-

térbe szorítja, akkor egy zsarnokot csinál belőle. Ez neki sem jó.

Rák (június 22 – július 22) Azon veszi észre magát, hogy az 
álmain mereng. Sokan ezt károsnak tartják, főleg, ha valaki 
lehetetlen vágyakat dédelget. Pedig egyszer valóra válthatja, 

csak nem úgy és akkor. A boldogság néha váratlan helyről bukkan fel.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Nehéz helyzetbe kerül-
het a héten. Nem kell mindenkinek magyarázkodni, de a ked-
vesével nem árt, ha tiszta vizet önt a pohárba. Van, amit elég 

eltérően gondolnak, értékelnek.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Olyan feladatokat kap-
hat, amik végre igazán kedvére valónak tűnnek. A nagy örö-
mében azért ne feledkezzen el egy családtagjáról: valamilyen 

ünnepet kellene megülniük, ha nem ér rá, legalább telefonon hívja fel őt.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Használja ki a kelle-
mes időt egy kis sétára, kirándulásra azzal, akit igazán szeret. 
Valaki már régóta ácsingózik Önre. Talán érdemes lenne vele 

megosztania a titkait. Kiderülhet, hogy nagyon is hasonló gondolkodásúak.

Skorpió (október 24 – november 22) Valami szokatlan dolog-
ra vágyik, olyasmire, ami nem igazán jellemző Önre. A lélek fel-
szabadításának legjobb módja, ha egy kicsit eltér a megszokott 

kerékvágástól, és másban is kipróbálja magát, mint amiket eddig tett.

Nyilas (november 23 – december 21) Remek hangulatba 
kerülhet a héten. Emiatt hajlamos lehet a túlzásokra: túlzás-
ba vihet tréfát, vagy nagyon rámenős lehet a szerelemben. 

Ha ellenállásba ütközik, ne sértődjön meg, vegyen inkább kicsit vissza.

Bak (december 22 – január 20) Ne lepődjön meg azon, ha so-
kan keresik a társaságát. Rég nem látott ismerősök, barátok je-
lentkezhetnek önnél, ne utasítsa vissza a találkozást! Ha terhes-

nek tűnik is, mert amúgy sok a dolga, a végén nagyon jól fogja érezni magát.

Vízöntő (január 21 – február 19) Talán úgy érzi, valaki túl-
ságosan önre telepedett. Ne legyen mogorva, csak próbálja 
meg finoman eltávolítani az életéből. Lehet, hogy ez csak át-

meneti érzés, de egy kis távolság jót fog tenni.

Halak (február 20 – március 20) Jobb lenne, ha elfogadná ön-
magát olyannak, amilyen. Van, amin változtathat, de van, amin 
nem. És talán nem is kell. Tudjon különbséget tenni a saját és a 

mások elvárásai között. Mindig nem felelhet meg a külvilág igényeinek.
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