Bemutatkozik a miskolci
diákpolgármester

Megvédték bajnoki címüket
Újra Hadik András lett a rally első osztály
magyar bajnoka. A miskolci versenyző és
navigátora, Kertész Krisztián a szezonzáró
futamon – ami egyben a rally-Európa-bajnokság egyik versenye is volt – legjobb magyarként ért célba. És szintén hatalmas siker, hogy az Eb-mezőnyben is a harmadik
helyen zártak. Ez azt jelentette a miskolci
páros számára, hogy immár negyedik bajnoki címüknek örülhettek a célban.

Múlt hét pénteken a zsűri és a diákönkormányzat tagjainak választása alapján Hudák Lilla, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium tanulója lett Miskolc
diákpolgármestere erre a tanévre. Egy nappal később letette hivatali esküjét, amit aláírásával hitelesített is, majd
átvette a város kulcsát és megbízólevelét Veres Pál polgármestertől. Csütörtökön már a közgyűlés előtt mutatkozott be és ismertette programját. Mindezek közben
pedig a Miskolci Naplónak is interjút adott.
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Csütörtökön ismét
összeült a közgyűlés
A városatyák elé kerültek Miskolc legsürgetőbb
ügyei. A közgyűlés tizenkét napirendi pontot, hat
sürgősségi és egy képviselői
indítványt tárgyalt a nyílt
ülésen. Minden napirendi
pontot megszavaztak.
Az előterjesztések között
szerepelt a polgármesteri hivatal éves tevékenységéről
szóló beszámoló és a város
Klímastratégiájának elfogadása, de az új miskolci rend
őrfőkapitány kinevezését is

véleményezte a grémium. A
legtöbb hozzászólást kiváltó
ügy a város térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése
és a Barna György-féle Lézerpont Látványtár megvásárlása volt. Az utóbbi javaslat egy
hosszú évek óta megoldatlan
probléma végére tesz pontot. Az előterjesztés szerint a
szakmai alapon egyedülállónak ítélt, Miskolc szellemi
öröksége szempontjából felbecsülhetetlen gyűjtemény
megóvása a cél.

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

ÚJRA ÉLETÜNK RÉSZE LESZ
A MASZKHASZNÁLAT

Folytatás a 3. oldalon

Miskolcon az önkormányzati intézményekben az ott dolgozóknak, a kormány döntése alapján pedig a tömegközlekedési eszközökön mindenkinek kötelező lesz a maszkhasználat.
További országos szintű intézkedés, hogy a munkáltató kötelezheti dolgozóját a védőoltás
felvételére, illetve látogatási tilalom lép életbe az egészségügyi intézményekben.
Szerdán a miskolci önkormányzat jelentette be, hogy a városvezetés elrendelte a kötelező
maszkviselést az önkormányzat,
a városi cégek, illetve a városi
közintézmények munkavállalói-

nak körében, az ügyfeleknek pedig javasolja azt. Az idősellátási
intézményekben már korábban
bevezették a kötelező maszkviselést, és szigorították a látogatás
szabályait.

Hirdetés

Veres Pál: „új távlatok nyílnak”
Kedden átadták az M30-as autópálya Miskolc és Tornyosnémeti között megépült szakaszát, Veres Pál polgármester a
további úthálózatfejlesztésekről is beszélt lapunknak.
Az 56,8 kilométer hosszú új
sztrádaszakasz nettó 180 milliárd forintból, uniós és hazai forrás segítségével, három
etapban épült meg. A beruházás jelentőségét nem kell
ecsetelni: közlekedési, gazdasági, kereskedelmi, turisztikai
szempontból szintet tudnak
lépni az érintett települések.
Veres Pál azt mondta, a további
tervekről már az útszakasz átadásán szó esett mások mellett

Kassa főpolgármesterével és
Kassa megye elnökével. A kultúra, a gazdaság területén látnak lehetőséget a kapcsolatok
további erősítésére. De Miskolc továbbviszi az M30-assal kiteljesedő úthálózatfejlesztést, cél, hogy a belvárost
és a kelet-nyugati tengelyt tehermentesítsék. Azt tervezik,

hogy a Tiszai pályaudvar előtt,
a Szinva jobb partján épülne
egy elkerülőút, ehhez kapcsolódna egy Sajó-híd, így a város
keleti kapujában lévő nagy kereszteződésbe csatlakozhat be
a 3-as út. Ez tehermentesítheti
a József Attila utcát is.
– A megvalósítási tanulmány tartalmazza azt is, hogy

Ezt követően a csütörtöki kormányinfón elhangzott, hogy az
állami korlátozások részeként,
november 1-jétől kezdődően a
tömegközlekedési eszközökön,
illetve a pályaudvarok, állomá-

sok és megállóhelyek utasok előtt
megnyitott részein is kötelező lesz
a maszkhasználat.
Ugyanekkortól a munkáltató
előírhatja a védőoltást a dolgozónak, aki ha nem tesz eleget a
kötelezettségnek, fizetés nélküli szabadságra küldhető. További
intézkedés, hogy az egészségügyi
intézményekben hétfőtől életbe
lép a látogatási tilalom.

intermodális csomópontokat
hozzunk létre, például a Búza
térnél – mondta.
A DAM és a DIGÉP területének hasznosítása miatt fejlesztenék a Futó utca – Egyetemváros – Vargahegy útvonalat.
– Az első tervek elkészültek,
nagy a támogatottság itt is, a
forrásokat kell megteremtenünk hozzájuk. De jó úton
haladunk abban az irányban,
hogy ez a fejlesztés is megvalósulhasson.
Szintén napirenden van az
egyetemi kereszteződés ügye,
ami akár már belátható időn
belül – néhány csatlakozó
út
szakasszal egyetemben –
megújulhat.
Kujan István

Legyen irodája az Ön sikerének,
otthona a család kényelmének titka!
Cím: 3530 Miskolc, Corvin u. 1.
Tel: +36 46 615-562
E-mail: iroda@iroda2000.hu, web: www.iroda2000.hu
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BESZÁMOLTAK A KÉPVISELŐI MUNKÁJUKRÓL
Utak, járdaszakaszok újultak meg, parkolókat alakítottak ki, eltakarították a szemetet, civilszervezeteket támogattak egyebek mellett – ha járványtól sújtottan, nehéz gazdasági körülmények között is, de igyekeztek fejleszteni választókerületüket a miskolci önkormányzati képviselők. Most megkezdett sorozatunkban négy héten át bemutatjuk, mi történt az elmúlt egy
évben Miskolcon – a képviselők szemüvegén át.
Bartha György (Velünk a
Város), 17. sz. választókerület:
–
Számos
fejlesztést végeztem el a választókerületben, ezek közül
meg szeretném
említeni a Kilián-északi járdarekonstrukciót, parkolók kialakítását
Kilián-délen, valamint a játszótér bővítését az Andrássy
utcában. A Bertalan utcában
kondiparkot alakítottunk ki,
a Gagarin utca 48. szám alatt
pedig szalonnasütőt telepítettünk. A Kilián-déli bölcsőde
csoportszobáinak parkettáját
felcsiszolták, majd lelakkozták. Szintén Kilián-délen és
Kilián-északon a közvilágítási
oszlopokra virágokat helyeztünk ki. Továbbá: képviselői
keretem terhére intézményeket és civil kezdeményezéseket
támogattam, így segítettem a
polgárőr-egyesületeknek Diósgyőrben és Lyukó-Vasgyárban.
De a Kilián-déli laborvérvétel
finanszírozására is fordítottam
a keretemből. Mindezeken felül támogattam a nyári gyer-

mektáborok megszervezését,
Kilián-északon pedig a civilek
által kezdeményezett juniálist
támogattam.
Bazin Levente (Velünk a Város), 16. sz. választókerület:
– Több tízk ö bm é t e r ny i
szeméttől tisztítottuk
meg
önkéntesekkel
Perecest és környékét a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület szervezésében.
Az egyházzal együttműködve
újítottuk fel a perecesi temetőben található közkeresztet,
és a környéke is megújult. A
bányásznapot perecesi szervezetekkel valósítottuk meg, és
a szabadtéri színpadot szintén
önkéntesekkel újítottuk fel. A
járvány miatt elrendelt korlátozások alatt számos alkalommal vittem adományt a tanodába, óvodákba, a szociális
központba, segítő civilszervezetnek, rászorulóknak. A Tátra és a Torontáli utcában élők
szavazással választhatták ki
az ültetendő fa fajtáját. A 6-os

Megújul és kibővül
a görömbölyi rendelő
Kinőtte a rendelőjét a városrész, a felújítás jövő héten kezdődik.
– Régóta esedékes már
a beruházás – vélekedett
Borkuti László, a körzet önkormányzati képviselője. –
Nagyon régi épületről van
szó, ami több ráncfelvarráson, kisebb felújításon esett
át, viszont már nem képes
megfelelően kiszolgálni a
városrészben élők elvárásait. Az elmúlt években számtalan új család költözött
Görömbölyre; kinőttük a
rendelőintézetet. A városrész lakossága 4400-4600
fő között van jelenleg, két
praktizáló orvossal.
A Bacsinszky András utca
1. szám alatti orvosi rendelő területén jövő héten kezdődik a munka. Miklós Viktor, a pályázati főosztály

vezetője elmondta, a felújítás 166 millió forintos uniós forrásból valósul meg. Az
épület energetikai korszerűsítésen esik majd át, ami
magában foglalja a homlokzat és a tető szigetelését, az
összes nyílászáró, valamint
a komplett tető cseréjét és
a belső fűtési rendszer felújítását. Emellett az épület
teljes belseje átalakul a padlótól a plafonig, az összes,
közműszolgáltatással érintett vezetéket kicserélik.
És a tervek között szerepel
az ingatlan alapterületének
bővítése is: egy plusz helyiséget is kialakítanak.
Fontos, hogy a felújítás
időtartamára sem szűnik
meg az ellátás: Hejőcsabára, a Toboz utca 2. szám alá
költözik át ideiglenesen a
rendelés.
Bájer Máté
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busz vonalán hat forgalmasabb
buszvárót cseréltünk korszerűbbre. Idén ősszel pedig víz
elvezetést és szilárd burkolatot kap az Almás utca első fele
képviselői kertem felhasználásával, lakossági összefogással.
Borkuti László (Velünk a
Város), 4. sz. választókerület:
– Közművelődési, sport- és
turisztikai tanácsnok ként,
részben
civil
ügyekkel is foglalkozva, számos elfoglaltságom akadt. A
város turisztikai programalkotásában intenzíven kivettem
a részem, de jelentős és hatékony támogatást nyújtottam
a sportdiplomácia és a sportszervezés területén is mint
több sportesemény védnöke.
A közművelődési és turisztikai
vállalásaimból adódóan minden bizottsági ülés előkészítő
munkájából intenzíven kivettem a részem, segítettem a közgyűlési előterjesztések releváns
megalkotását, szakértő tanácsokkal láttam el a hozzám

forduló szervezeteket, aktivistákat. Több alkalommal vettem részt a kultúra, a turisztika területét érintő formális és
informális beszélgetésekben,
egyeztettem különféle aktualitásokban, figyelemmel kísértem a terület intézményeinek
szakmai munkáját, a felügyelőbizottságaik működését.
Cseléné Figula Edina (Velünk a Város), 2. sz. választókerület:
– Számos feladatot sikerült
elvégezni az elmúlt év során
a Városgazda
munkatársainak segítségével. Elültettünk például húsz
fát Martinkertvárosban és
Szirmán, az Apostol Bertalan
teret pedig hetven örökzöld teszi szebbé. Elkerítettük, és biztonságosabbá vált az Iskola téri
játszótér. Járdát alakítottunk ki
a Somlay úton, és a csapadékvíz elvezetését is visszaállítottuk. Szirma temetőjével szemben felfestettük a parkolót, és
a településen felállítottuk az
adventi koszorút, de karácsonyi fenyőfákat is vásároltam a
Miskolc-Szirmai Református
Óvoda számára. Húsvét alkalmából tojásfával és díszekkel leptük meg a körzet lakóit.

Majd tartottunk szemétszedést
is Martinkertvárosban. Az évi
rendszeres kátyúmentesítéseket, zúzalékolást és fűnyírást is
elvégeztük a csökkentett költségvetés ellenére is.
Erdei Sándor Zsolt (Velünk
a Város), 12. sz. választókerület:
– A választókerületemben
élők igényeinek eleget téve
zárható kutyafuttatót adtunk
át a kutyásoknak a Vologda utcán két paddal és szemétgyűjtő edénnyel.
A Bábonyibérc soron – helyi
önkéntesekkel közösen – telepfejlesztő közösségi munkát
indítottunk, amit 100 ezer forinttal támogattam, és a járda
kiépítésében is aktívan szerepet vállalok. Egymillió forinttal támogattam a Mátyás
király úti Brunszvik Teréz
Tagóvoda elhanyagolt kültéri játékparkjának a felújítását.
Kátyúmentesítést és aszfaltozást is végeztünk a Dóczy, az
Árok, a Feszty, a Pacsirta, a Vologda, a Tinódi, a Napfürdő utcákban, valamint gréderezést,
zúzalékolást a Bábonyibérc sor,
a Kiskőbánya út, a Bodótetői
út, az Árok utca vége, a Feszty
utca vége, a Forrásvölgy utca, a

Napraforgó utca, a Bandzsalgó
dűlő területein. A Vologda utcán beültettük az őszre előkészített virágágyásokat.
Hegedűs Andrea (Velünk a
Város), 3. sz. választókerület:
– Választókerületemben
több feladatot
elvégeztem, illetve támogattam, ezek között
megemlíteném,
hogy megépült a Középszer
utca 7-9. sz. és a Középszer Úti
Tagóvoda előtti aszfaltos parkoló. A Testvérvárosok útja 24-26.
sz. előtti járdát leaszfaltoztuk,
és felújítottuk a lépcsősort is. A
Csabavezér út 135. sz. alatti pavilonsort viszont elbontottuk,
itt megtörtént a terep rendezése is. Felújítottuk a Középszer
– idősek otthona előtti lépcsősort és rámpát, de kihelyeztünk négy új fedett buszvárót is.
A Park, a Fogarasi és a Gizella
utcában felhalmozott illegális
szemetet elszállíttattam. A tapolcai elágazás buszmegállónál
és a Gátőr utcában legallyazták a fasort. A Kinizsi Pál utca
játszóterére pedig beszereltünk
egy bébihintát. A Martinkertvárosi Nyugdíjas Klub közösségépítő munkájának támogatására 200 + 100 ezer forintot
fordítottam.

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk
Mindenszentek és halottak
napja alkalmából várhatóan sokan kelnek útra, hogy
megemlékezzenek elhunyt
szeretteikről.
A Szentpéteri kapui, a Vasgyári, a Perecesi, az Ómassai,
a Hámori, a Lyukói, a Bükkszentlászlói temető, valamint a
Hősök temetője szombaton és
vasárnap, majd hétfőn is reggel 8 órától egészen este 9 óráig várja az emlékezőket.
Imaliturgiát a Szentpéteri
kapui temető nagyravatalozójában november 1-jén délután
1 órakor (római katolikus,
Tóth Béla plébános), 2 órakor
(evangélikus, Sándor Frigyes
esperes), 3 órakor (református, Gecse Attila lelkipásztor)
és 4 órától (polgári, Pásztor
Mária polgári szónok) tartanak. A Vasgyári temetőben 11
órakor polgári (Szőnyi Gábor
polgári szónok), délben római
katolikus (Ócsai J. Barnabás
lelkész), 1 órakor református
(Antal Mariann lelkipásztor),
2 órakor pedig görögkatolikus
(Papp András parókus) imaliturgia lesz.
A Szentpéteri kapui temetőbe szombaton még minden autó behajthat, vasárnap
azonban már csak a mozgássérült kártyával rendelkező
autósok mehetnek be. Hétfőn
tilos gépjárművel behajtani.

Mécsesekkel, koszorúkkal, virágokkal tisztelegünk az elhunytak előtt. Fotó: Mocsári László

A temető saját parkolójában,
valamint a környékén lévő
nagyáruházak parkolóiban
díjmentesen állhatnak meg
az autósok. Ahogy a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltetésében lévő felszíni,
fizetős várakozási területeken és a Régiposta utcai parkolóházban is díjmentes lesz
a parkolás november 1-jén.
2-án díjmentesen lehet parkolni a temetők környékén.
Az Európa téri, a Patak utcai,
illetve a Hősök terei mélygarázsban általános rend szerint
kell fizetni.

Ezekben a napokban a közúti forgalom is megnőhet a
sírkertek közelében, forgalomkorlátozások és elterelések
is várhatóak.
A városi fenntartású piacok a megszokott nyitvatartás
szerint üzemelnek vasárnap.
A Búza téri őstermelői és a
Vasgyári piac hajnal 5 órától 1
óráig, a Zsarnai piac reggel 6
órától délután 2-ig tart nyitva.
November 1-jén a Vasgyári
és a Búza téri őstermelői piac
hajnal 5-től délután 2 óráig
tart nyitva, a Zsarnai piac viszont zárva lesz.

A polgárőrség – közösen a
rendőrség és az önkormányzati rendészet munkatársaival
– a napokban figyelő-, bűnmegelőző szolgálatot teljesít a
temetőkben és környezetükben, hogy megelőzzék a viráglopást, a táskaletépést és a gépkocsifeltöréseket, segítsék a
biztonságos közlekedést – tájékoztatott Cseh László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Polgárőr Szövetség alelnöke,
hozzátéve: mi magunk is figyeljünk értékeinkre, hiszen
ez az időszak az óvatlanok számára nagy veszélyt rejt.
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Érkezik a Salkaházi-
támogatás
Emelik az összeget, és
könnyebb is lesz hozzájutni.
A 12 ezer forintos pénz
ügyi támogatást postai
úton kapják meg a jogosul
tak november 1. és decem
ber 15. között – mondta el
sajtótájékoztatón Miskolc
polgármestere. Veres Pál
emlékeztetett, a választási
programjukban – a fiatalok
itthontartása mellett – fon
tos célkitűzés megköszönni
a szépkorúaknak, hogy ál
dozatos munkájukkal épí
tették a várost.
– Szeretnénk őket a lehe
tőségeinkhez mérten segí
teni, legyen szó anyagi tá
mogatásról, annak évről
évre való emeléséről, illetve
programok szervezéséről.
Az eredeti összeghez ké
pest két év alatt 20 száza
lékkal nőtt a támogatás ös�
szege, de fontos – mutatott
rá Varga Andrea alpolgár
mester –, hogy jelentősen

könnyebb lesz hozzájutni is.
Idén nem kell külön kérel
mezni a juttatás folyósítását:
minden 60 év fölötti, Mis
kolc közigazgatási területén
bejelentett lakóhellyel ren
delkező, életvitelszerűen itt
élő szépkorú, aki a Magyar
Államkincstár által igazol
tan a nyugdíjminimum tíz
szeresét nem meghaladó
havi nyugdíjban részesül, az
automatikusan megkapja.
És magas színvonalú
programokkal is kedves
kednek a miskolci szép
korúaknak.
Halászné
Rőthy Anita, az MKK köz
művelődési szakmai vezető
je elmondta, négy előadást
rendeznek még idén: lesz sa
nzonest, koncert és színházi
előadás is. Ezekre novem
ber 2-ától lehet regisztrálni
három helyszínen: az MKK
központi jegyirodájában, az
Adyban és az Ifjúsági Ház
ban minden hétköznap 11
és 5 óra között.
K. I.

SIMON GÁBOR,
VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓVEZETŐ
A közrend és közbiztonság megteremtése a
rendőrség feladata, aminek tevékenységét a kormány irányítja. Munkáját
az önkormányzat – lehetőségeihez képest – folyamatosan segíti a járőrpárosok finanszírozásával,
eszközvásárlással. A rendészet fenntartása is a
közbiztonság javítását szolgálja: idén több ezer
önálló intézkedést tettek. Bizalommal fordultunk
az új rendőrkapitány irányába, céltudatos és elhivatott vezető, aki a harmonikus együttműködésre fog törekedni. Elődjének, Bogyai kapitány
úrnak pedig köszönjük az évtizedes szolgálatot,
és sikereket kívánunk a pályája folytatásában.
A Fidesz felelőtlen városvezetésének romjait
közgyűlésről közgyűlésre folyamatosan takarítanunk kell. Így van ez a nemzeti kincsnek számító népművészeti gyűjteménnyel is: kilenc évig
semmit sem csináltak, csak ígérgettek, innen is
látszik, hogy értékeinkkel nem törődtek. De mi
megoldjuk ez a hátrahagyott problémát is, és
megmentjük Barna György páratlan hagyatékát.
A Győri kapuba az épület megvásárlása után
egy interaktív és a mai kornak megfelelő múzeumot fogunk létrehozni. Elkötelezettek vagyunk a
környezetvédelmi problémák javításában, széles
társadalmi együttműködést követően dolgozunk
ki cselekvési tervet. Újra rendeleti szinten szabályoztuk a Környezetvédelmi alapot és hosszú
távú klímastratégiát fogadtunk el.

ÚJ KAMERÁKKAL BŐVÜL
A TÉRFELÜGYELETI RENDSZER
A képviselők ismét maszkban ültek a szavazógépek
mögé.
Bemutatkozott Kiss Attila
vezérőrnagy, megyei rendőr
főkapitány, aki szeptembertől
tölti be ezt a feladatkört, vala
mint a város új rendőrkapitá
nya, Miskolczi István.
– Ahhoz, hogy fenntartsuk és
javítsuk a közbiztonságot, össze
fogásra van szükség. Ebben stra
tégiai partnerünknek tekintjük
a Miskolci Önkormányzati Ren
dészetet – mondta az új kapi
tány, aki neuralgikus témaként
jelölte meg a közlekedésrendé
szetet. Miskolczi István ígérte a
képviselőknek, ha bárki hozzá
fordul problémáival, azt meg
hallgatják, kezelni fogják.
A térfelügyeleti kame
rarendszer
megfigyelési

SZARKA DÉNES,
VELÜNK A VÁROS
FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES
Nagyon vártam már,
hogy a közgyűlésen lát
hassam a frissen megvá
lasztott diákpolgármes
tert és DÖK-elnököt.
Mivel megválasztásuk
folyamatát végig figye
lemmel kísértem, és a
város ifjúságpolitikájáért
magam is dolgozom, nem volt kétségem afe
lől, hogy rátermett, agilis, proaktív ifjú tiszt
ségviselőket választott a miskolci diákság, így
számomra nem volt meglepő az sem, hogy
bemutatkozásuk összeszedett, programtervük
átgondolt és előkészített volt. Ezúton is gratulá
lok és sok sikert kívánok nekik! Szintén gratu
lálok az újonnan kinevezett megyei rendőrfő
kapitány és városi rendőrkapitány uraknak,
akik előtt ugyancsak komoly feladatok állnak.
Remélhetőleg hatékony együttműködésben a
várossal és a Miskolci Önkormányzati Rendé
szettel tudnak tenni azért, hogy Miskolcot az itt
élők is biztonságosabbnak érezzék. Rendőrka
pitány úr tapasztalata, helyismerete, lokálpatri
otizmusa úgy vélem, garancia arra, hogy rajta
nem fog múlni a cél elérése. Fontosnak tartom
továbbá, hogy a Lézerpont megvásárlásával
egy nyolc éve nyitott ügy végére tehetünk pon
tot, megoldva az előző városvezetés mulasz
tását. Ezzel egy egyedülálló kulturális értéket
menthetnénk meg, sőt tehetnénk a széles kö
zönség számára is megtekinthetővé.

pontjainak bővítésére tett
javaslatot Vincze Csaba ren
dészeti vezető ismertette. A
négy, bővítéssel érintett te
rületet nehezen ellenőriz
hetőnek ítélte, úgy véli,
bekamerázásuk gyorsabb in
tézkedést tenne lehetővé.
Mokrai Mihály (Velünk a
Város) elmondta, hogy az ő
választókörzetét érinti a négy
kihelyezendő kamerából há
rom, ezek létesítése lakossági
igények mentén született, és a
város hozzájárulásával, a kép
viselő saját alapjából és a Cent
rum áruház finanszírozásá
val valósulna meg. Úgy véli, a
megörökölt kamerarendszer
közel sem azt a minőséget kép
viselte, amit az előző városve
zetés állított róla.
Nagy Ákos (Fidesz) örült
a fejlesztésnek, viszont úgy

gondolja, az eszközbeszer
zés és -bővítés második lé
pés csak, az első az állo
mány pótlása lenne. Vincze
Csaba erre reagálva el
mondta, a kamerák figye
lését jelenleg harminc em
ber végzi állandó váltásban.
Az állomány csökkenését
szükséges minőségváltás
ként ítélte meg, hozzátéve,
folyamatosan felvételiztet
nek új rendészeket.
A Barna György által lét
rehozott gyűjteménnyel kap
csolatban egyezett a képvi
selők véleménye: meg kell
menteni, mert a város szá
mára unikális értéket jelent.
Azonban kétségek merül
tek fel, hogy a város jelenlegi
helyzetében elkölthet-e annyi
forrást, ami a megvételhez
kell (290 millió forint).

NAGY ÁKOS,
FIDESZ FRAKCIÓVEZETŐ
A Fidesz miskolci
képviselői a város közbiztonságának erősítése érdekében a kezdetektől támogatták
a kamerarendszer kiépítését és fenntartását. Ez azonban csak
akkor ér valamit, ha a
miskolciaknak nem kell naponta az egyre apadó rendészeti létszámmal és így a
rendészet korábbi hatékonyságának jelentős mértékű csökkenésével szembesülniük,
melyre a város vezetésének mihamarabb
megoldást kell találnia. Ahogyan a korábbi
közgyűlésen is jeleztük, folytatódik a Búza
téri piac körüli baloldali színjáték is, tekintettel arra, hogy most már a piacrészek közötti út átminősítése is megtörténhet, így
hosszabb távon megszűnhet a Búza téri
piac, és az értékes ingatlan befektetők részére is átjátszásra kerülhet, komoly problémát okozva ezzel az itt dolgozóknak és itt
vásárlóknak. Örömmel nyugtáztuk ugyanakkor, hogy egy előterjesztés folytán megoldódhat végre a város szívét évek óta csúfító „kavicsos” parkoló kérdése, melynek
helyére vegyes funkciójú ingatlan épülhet,
találkozva az itt élők és a környezetvédők
egyetértésével is – és remélhetően véglegesen lezárva a sok vitát, valamint utat nyitva a városi főtér megteremtésének, melyet a
jelenlegi városvezetés hosszú ideje halogat.

Veres Pál polgármester sze
rint hosszú munka volt az
előkészítés, emellett a gyűjte
mény állapota folyamatosan
romolhat, ezért muszáj lépni.
Hozzátette, a kormányzattól
szóbeli ígéretet kaptak a tá
mogatásra.
Révész Péter (Velünk a Vá
ros) kifejtette, bemutatásra még
valóban nem alkalmas a meg
vásárolni kívánt ingatlan, de a
gyűjtemény megóvására igen.
Szolyák Péter, a Herman
Ottó Múzeum igazgatója az
anyag egyes részeit szállítha
tatlannak vélte, és hozzátette,
a Papszeren található egykori
múzeumi épület bezárásával
az időleges tárolás lehetősége
is megszűnt, így a javaslatban
foglalt vételt tartja a legéssze
rűbb lehetőségnek.
Bájer Máté

MOLNÁR PÉTER,
KDNP FRAKCIÓVEZETŐ
Támogattuk Miskolczi
István alezredes úr ren
dőrkapitányi kinevezését.
A rendőrség munkájával
meg vagyunk elégedve,
köszönjük a munkájukat.
Örülünk, hogy kapitány
úr a frekventált helyek
re erősebb jelenlétet és
ellenőrzést ígért. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy
a rendészet már nem tudja olyan színvonalon
ellátni a munkáját, mint korábban, mert jelen
tős leépítések voltak, az állomány létszáma erő
sen megfogyatkozott. A közterületi kamera
rendszer bővítését indítványozó előterjesztést
támogattuk, csak legyen is ember, aki figyeli a
kamerákat és majd intézkedik. A közgyűlésen
élénk vitát váltott ki a Győri kapu 57. ingatlan
megvásárlásával kapcsolatos előterjesztés. Ab
ban egyetértünk, hogy a kultúrára áldozni kell,
a népviseleti gyűjteményt meg kell őrizni – de
hogy éppen most, amikor a városi tömegközle
kedés romokban hever, akkor kell-e 290 millió
forintért megvenni egy épületet – amire még
sok százmilliót rá is kell költeni – megoszlottak
a vélemények. Ráadásul éppen a gyűjtemény
elhelyezése miatt bővítik a múzeumot. Mivel
nem volt minden részletre kiterjedő ez az elő
terjesztés, nem tudtuk támogatni. A Diósgyőri
Futball Club önkormányzati üzletrészének ér
tékesítését sem támogattuk. A Búza teret to
vábbra is féltjük, homályos, mi a városvezetés
valós célja. Attól tartunk, el akarják adni.
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RÉGÓTA ERRE A FELADATRA
KÉSZÜLT

Juharfák váltják
a nyárfákat
Száz darab oszlopos juharfa
ültetésével kezdődött meg a
még tavasszal kivágott nyárfák pótlása a Tátra és Torontáli utcában péntek délelőtt.

Miskolc új diákpolgármestere
általános iskolás kora óta a diákönkormányzat tagja, mindig is
érdekelte a közéletiség és komplex, öt alappillérre épülő programmal készül a fiatalok számára élhetőbbé tenni a várost.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium testnevelés
– sporttagozatos, 11. évfolyamos
diákja Hudák Lilla. Általános
iskola 5. osztálya óta tagja az
intézmény diákönkormányzatának, három éve pedig folyamatosan elnöknek választják
meg a társai.
Mindemellett három idegen
nyelvet tanul, szaval – október
6-án és 23-án is verset mondott a
városi ünnepségen –, több tanulási időn kívüli foglalkozásban
vesz részt, sportol és nemzetközi
jogász szeretne lenni.
Már a nagyinak
megmondta
Van egy jó családi anekdotája
Lillának, ami egyenlő a közéleti
érdeklődésre vonatkozó eredettörténetével. „Nagymamámmal
együtt bicikliztünk 4-5 éves koromban, amikor egyszer csak
észrevettem, hogy az út melletti árkot teledobálták szeméttel.
Erre azt mondtam neki, hogy ha
egyszer miniszterelnök leszek,

Hudák Lilla átvette a város kulcsát Veres Pál polgármestertől. Fotó: Horváth Csongor

akkor nem fogom hagyni, hogy
ilyet tegyenek az emberek!” –
idézi fel a történetet.
Persze ez csak egy kedves gyerekmondás, és hozzá is teszi,
hogy igazából volt az életében
egy „kattanás”, amitől kezdve
úgy érzi, a közéleti ténykedés
vonzó számára. „Segíteni szeretnék az embereknek” – összegzi
motivációit.
Az ifjú polgármester az augusztusi diákönkormányzati
táborban, később pedig a szervezeti és működési szabályzat kidolgozásánál is jelen volt.
Azért csatlakozott a kezdeményezéshez már a kezdeteknél,
mert változást akart elérni. Hitvallása, hogy az egyén akkor érheti el a céljait, ha tesz is értük,

ezért egyértelmű volt számára a
csatlakozás. A diákpolgármesteri címért azért indult el, hogy az
egész diákságot képviselhesse:
híd legyen kortársai és a döntéshozók között. Rögtön hozzá is
teszi, hogy bármilyen, a fiatalokat érintő üggyel megkereshetik
őt a többiek.
Alaposan felkészült
A választásról elmondja, hogy
az nagyon stresszes volt számára, de nem a közszereplés miatt,
hanem inkább a megelőző felkészülés merítette ki. Ugyanakkor
sok segítséget és támogatást kapott a szüleitől, kampánycsapatától, barátoktól, de még az iskolájától is, amiért mindenkinek
nagyon hálás.

A munka meg is látszódott a
végeredményen, elvégre meg
győzte diáktársait, hogy ő a
legalkalmasabb jelölt a képviseletükre. A készségei mellett
programjával is alátámasztotta
rátermettségét. Öt alappillérre
építkeznek elképzelései: környezetvédelem, oktatás, sport, szórakozás és közbiztonság. Szerinte ezen területek mentén lehetne
Miskolcot a fiatalok számára élhetőbb hellyé tenni.
Az első nagy lépés az elképzelések prezentálása volt a csütörtöki városi közgyűlésen, majd
elkezdődik a munka, a megvalósítás – a döntéshozókkal és
a Miskolc Városi Diákönkormányzat képviselőivel közösen.
Király Csaba

Az ültetést – idézte fel a terület önkormányzati képviselője, Bazin Levente – többhónapos előkészítő munka
előzte meg, mivel tekintettel
kellett lenni a közműtérképekre és az infrastrukturális
körülményekre is. A politikus
hozzátette, sokkal inkább a
minőségi, mintsem a mennyiségi szempontokat helyezték
előtérbe a fatelepítés során.
A Városgazda szakemberei az ültetéssel a jövő héten
végeznek ugyan, ám az elkövetkezendő három évben
intenzív öntözésre és gondozásra szorulnak majd a cse-

meték, hogy aztán a korábban megszokott utcaképhez
hasonlót láthassunk viszont.
– Olyan fafajtával szerettük volna pótolni az egykori fasort, aminek a habitusa
hasonló a jegenyenyáréhoz
– ecsetelte Czifrusz Natália
főkertész, hozzátéve, végül
a lakosok szavazatai alapján
az oszlopos juharra esett a
választás.
Az önkormányzat a száz
oszlopos juhart a Mercedes-Benz Miskolc Kft., a
Sporttal és Hittel a Hátrányok Ellen Alapítvány, valamint az MGL Creative Kft.
felajánlásainak köszönhetően
vásárolta meg. Az esetlegesen
fennmaradó példányokat az
Andrássy és a Szarkahegy utcában ültetik el.
Bódogh Dávid

Hirdetés

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra |
| Közélet | Ajánló |
| Aktuális | Sport |
| Világ |
MIKOM Miskolci
Kommunikációs
Nonprofit Kft.

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:
l külkereskedelmi üzletfejlesztési munkatárs
l villanyszerelő l kőműves l targoncavezető

l betanított gépkezelő l termelési munkatárs l csomagoló
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,
felvesszük Önnel a kapcsolatot. Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.
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ACÉLLÁBOS: HALSÜTÉS KÉT FELVONÁSBAN

Egy színész, egy újságíró és
egy piruló talján pisztráng a
csónakban: akár egy vicc kezdete is lehetne, ez azonban a
GasztroXtreme tűpontos leírása. Az Ízi részben pedig az
Öreg Miskolczba látogattunk
egy vagány őszi-téli előételért.

Lillafüred mára Palotaszálló-igévé vált a turisták körében:
a csodálatos panorámájú környezet már-már giccsbe hajlóan romantikus hátteret biztosított az Acéllábos novemberi
adásához. A Hámori-tó berozsdásodott: mármint nem korrodálódik a vízfelszín, csak a
tükrét körbezáró fákat pirította meg az ősz. Ilyen körülmények között szálltunk csónakba, hogy a tó közepén beizzított
grillen készítsünk egy belevaló
pisztrángos ételt. A Lillafüredi Pisztrángtelep szivárványos
uszonyosai helyett úgy alakult,
hogy Itáliából érkezett sztár-

Festői környezetben grilleztünk pisztrángot Lillafüreden. Fotó: Mocsári László

vendég a grillrácsra: csomagos
kiszerelésben vásároltunk halat
az egyik áruház hűtőjéből.
Új felállást próbáltunk ki a
műsorban: az ételt most én készítettem el, beszélgetőpartnerem pedig Fandl Ferenc volt, a
Miskolci Nemzeti Színház színművésze, aki sziporkázó szemé-

lyisége mellett egy darab egész
citrommal is megtámogatta a
tartalmat.
A terv egyszerűnek tűnt: két
hal elkészítése vajjal és zöldfűszerrel, mellé pedig az évszak
ízeit idéző almát és tökszeleteket grillezünk mézes-fahéjas-Cayenne-borsos kenéssel.

Aztán persze minden borult – a
csónak kivételével szerencsére.
Az édesvízi halak faszenes
grillezése elég macerás feladat,
nem is nagyon szokták ajánlani ezt az elkészítési módot. Félő
ugyanis, hogy a sok nedvességet tartalmazó halhús odatapad
a forró rácshoz, és az egész úgy

szétesik, mint egy átlag egyetemista karrierképe az első munkafelvételi elbeszélgetés után.
Nekünk az sem segített, hogy
a faszén gyakran bealudt. Ám
Fandl Ferenc felcsapott pitmasternek, és kovácsfújtatókat
megszégyenítő hatékonysággal
legyezte szét a pernyét a csónakban. Végül sikerült a tüzet
is életben tartania, megmentve
ezzel a napot.
A miskolci színésszel egyébként sok érdekes témáról beszélgettünk: kiderült, van egy
olyan horgászautója, amiben
nem csak felszerelések, de olyan
világvégecsomag is van, ami
tartalmaz sört-bort, szójaszószt
és egy doboz cigarettát is többek
között – úgy, hogy Fandl Ferenc
már egy éve nem dohányzik.
Az is kiderült, mi mindent tűzött már horogra kapásserkentés céljából: annyit elöljáróban
elárulunk, színészünk szemet
vetett a fűszereim között lapuló
Cayenne-borsra.

Végül legyőztük a tavat uraló több millis tajtékokat és a
prométheuszi érzéket kívánó
kihívást: ételünk elkészült.
A kalandos halgrillezést követően az Öreg Miskolcz Hotel & Étterembe látogattunk,
ahol Kriska Csaba séf vezetett
be minket a hely konyhájába.
Egyszerű, ám zseniális ízvilágú, hiperkönnyen elkészíthető
őszi-téli előételt készített nekünk: roston sült kacsamájat
tálalt édesburgonyából készült
pürével és karamellizált körtével. A díszítéshez saját készítésű petrezselyemolajat csurrantott a tányérra, ami plusz
ízvilágot hozott be az amúgy is
gazdag ételbe.
Aki kíváncsi arra, hogy néz ki
a tó közepén sütött talján pisztráng, és milyen egy menő előétel Öreg Miskolcz módra, az
nézze november 4-én, csütörtökön a Miskolc Tv-t. Az Acéllábos 19:25-kor kerül adásba.
Bájer Máté

KISZÁLLÍTÁSI TERÜLETEINK:

Avas, Belváros, Vologda, Győri kapu, Szirma, Martinkertváros, Tapolca,
Egyetemváros, Görömböly, Komlóstető,Vasgyár, Újdiósgyőr, Bulgárföld

Figyelje akciónkat a Facebookon!

06/46-344-444, www.pizzaavas.hu

Rendezvények lebonyolítása 60 főig
Naponta a'la carte ebéddel és vacsorával, hétköznap délben
háromfogásos menüvel várjuk vendégeinket!
Miskolc, Horváth Lajos u. 11., +36 46 550 550,

OregMiskolcz

20
.

Testvérvárosok útja 16. (volt százas bolt helyén)

Pizzák, hamburgerek,
gyrosok!
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A kiszállítás ingyenes!

Hirdetés

Fergetes hangulat, műsorok, vidám vendégek,
finom, látványos, és bőséges ételek tették
felejthetetlenné ezt a napot.

A Lovagok kora ! Reneszánsz Lakoma
„Célunk, hogy visszaröpítsünk a lovagok korába,
hogy felszabadultan lakmározhass”
Mivel készülünk az ünnepségre?
l

 enesz József-díjas mesterV
szakács séf által készített
étkek

Műsorok:
l

 orlátlan lovagi
K
lángoló Főfogások

l

Welcome drink

l

l

 fogásos
4
korlátlan vacsora

 iskolci Főnix
M
TűzzsonglőrCsoport

l

Hulényi Laura az előadónő

l

É tkek lángoltatása

l

Élő vadmadárröptetés

l

Jelmezes felszolgálók

l

K irályi harsonások

l

Korhű elő zene

l

l

K ikiáltó

 ard és Kereszt Johannita
K
Testvériség

l

 iskolc legnagyobb
M
borospincéjének látogatása

l

 app Csaba
P
és az Erdélyi Medvéje

Foglald le asztalod előre, hogy biztosan legyen
számodra hely, Vásárold meg a jegyet, és légy az elsők között!

+36 46 506 882
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HOVA TOVÁBB AZ ÁLTALÁNOSBÓL?

Rövid körképet mutatunk a középiskolák, főként gimnáziumok kínálatáról. Megtudtuk azt is, bizonyos miskolci iskolák tanulói milyen arányban kerülnek be kívánt felsőoktatási intézményükbe.
Kétféle módon gondolkodnak a középiskolát választó
szülők és gyerekek Ábrám Tibor igazgató szerint. – Vannak,
akik a tagozatot keresik, mások pedig az iskola szellemisége mellett teszik le voksukat. A
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon úgy állította össze kínálatát, hogy
mindkét stratégiának meg
tudjon felelni. Mi egy elkötelezett keresztyén értékrend alapján nevelő intézmény vagyunk,
ugyanakkor sokféle területen
adunk lehetőséget a továbbtanulásra: angol, német, magyar,
történelem,
biológia-kémia,
matematika-fizika, informatika-digitális kultúra, valamint
mozgóképkultúra és médiaismeret. A nyolcadikosoknak
három osztályt indítunk, hatosztályos képzésünk pedig
tehetséggondozó digitális osztály – mondta az igazgató. Ta-

nulóik több mint kilencven
százaléka felvételt nyer egyetemre, főiskolára.
A Zrínyi Ilona Gimnázium hét tagozatot indít jövőre: a magyar-angol és magyar-francia két tanítási
nyelvű oktatás mellett lesz
még vizuális kultúra, dráma, matematika, kínai nyelv,
valamint
mozgóképkultúra és médiaismeret. Fridrikné Várhegyi Renáta igazgató
elmondta, fontosnak tartják,
hogy gimnáziumuk versenyképességének növelése érdekében új, perspektivikus idegen nyelvek oktatása induljon
el a meglévők tanítása mellett.
– A tanulók a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézetének
magyar és kínai anyanyelvű tanárai segítségével egy
sokrétű, színes és rendkívül
gazdag nyelvet sajátíthatnak
el a négy tanév során, emel-

Új nyelvi képzés a Miskolci
Zrínyi Ilona Gimnáziumban
a Miskolci Egyetem támogatásával
A 2022/2023-as tanévtől a Miskolci Zrínyi Ilona
Gimnáziumban az európai idegen nyelvek
(angol, német, olasz, francia nyelv) mellett
először válik elérhetővé a kínai
(második idegen nyelvként). A kínai nyelv tanrend szerinti,
az angol nyelv mellett heti 5 órában történő
oktatása egyedülálló Miskolcon és a megyében.
A felvételt nyert diákok a négy tanév során a Miskolci Egyetem Konfuciusz
Intézetének magyar és kínai anyanyelvű tanárai támogatásával sajátíthatják el
ezt a rendkívül gazdag kelet-ázsiai nyelvet;
emellett megismerhetik Kína kultúráját.
A diákok a megszerzett ismeretekkel új gondolkodás- és szemléletmódot is szereznek.
A nyelv ismeretét Kína fejlődése és térnyerése, valamint a városunkban
és megyékben megjelenő kínai befektetők indokolják.

Csatlakozz és légy az elsők között, akik egyedi tudást,
ismeretet szereznek! Várjuk jelentkezésedet!

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: zrinyigimnazium.hu

l uni-miskolc.hu l konfuciusz.uni-miskolc.hu

Komoly döntést igényel a pályaválasztás. Fotó: Juhász Ákos

lett megismerhetik Kína több
ezer éves kultúráját – mondta, majd hozzátette, egy-két
kivétellel minden diákjuk to-

vábbtanul felsőoktatási intézményben,
olyanokban,
amiket elsőként vagy másodikként jelöltek meg.

Minden iskolának saját
honlapján kellene kint lennie,
hogy jövőre milyen tagozatot
indít, ez azonban vagy nem

vagy nehezen található meg.
A Balázs Győző Református
Gimnáziumba angol, matematika és történelem tagozatra jelentkezhetnek a diákok a
művészeti képzések mellett,
ahol lehetnek grafikusok, médiafotográfusok, mozgóképés animációtervezők, valamint táncosok.
A Diósgyőri Gimnáziumban
angol és német nyelvi előkészítő indul, valamint köznevelési
típusú sportiskolai képzés.
A Földes Ferenc Gimnázium fizika, kémia, biológia és
matematika tagozattal és angol nyelvi előkészítővel készül
a következő tanévre.
A Herman Ottó Gimnázium
biológia és matematika tagozatot, az angol mellett spanyol
kéttanítási nyelvű osztályt és
angol nyelvi előkészítőt is indít.
A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai
Szakgimnázium magyar, angol, német és biológia tagozatra várja a leendő kilencedikeseket.

Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.
Telefon: 46/508-459
Honlap: ffg.hu
E-mail: ffg@ffg.hu
(OM: 029379)

A HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSÜNKBEN
2022-BEN IS KÉT OSZTÁLYT INDÍTUNK.
Tagozataink a 2022/2023. tanévben:
Hat évfolyamos általános tagozat
Hat évfolyamos speciális matematika tagozat
Nyelvi előkészítő (angol nyelv) – öt évfolyamos
Arany János Tehetséggondozó Program – öt évfolyamos
Négy évfolyamos emelt szintű fizika tantervű
Négy évfolyamos emelt szintű kémia tantervű
Négy évfolyamos emelt szintű biológia tantervű
Négy évfolyamos speciális matematika tagozat

Felvehető létszám:
32 fő
32 fő
16 fő
16 fő
16 fő
16 fő
16 fő
16 fő

Valamennyi képzésben az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli vizsga és a gimnáziumi szóbeli meghallgatás eredménye alapján készítjük el a felvételi rangsort.
A szóbeli meghallgatások időpontjai:
2022. február 26. (szombat) 8 óra
Képzéseink részletes leírását,
2022. március 5. (szombat) 8 óra
a felvételi követelményeit, a
Nyílt napok tervezett időpontjai:
felvételi pontok számításának
2021. november 15. (hétfő) 8 óra
módját megtalálhatják a gimnázium honlapján.
2021. november 16. (kedd) 8 óra

2021. október 30. | 43. hét | XVIII. évfolyam 43. szám

Hirdetés

Miskolci Napló – A város lapja

7

Kik nyerik a B.-A.-Z. Megyei PRIMA díjat 2021-ben?
Kik kapják a háromszor egymillió forintos PRIMA
díjat és a kettőszázötvenezer forintos közönségdíjat?
Kik kapják Mancs gyönyörű bronzszobrát?
A VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA díjat, amellyel a megye
kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismerjük el. A megyei PRIMA díj várományosai 10 kategóriából lettek kiválasztva, és közülük hárman kapnak PRIMA díjat, egyvalaki Közönségdíjban
részesül. A kiválasztottak 2021. november 6-án, a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei PRIMA
díj gálán vehetik át díjaikat.
Magyar Képzőművészet kategória

Magyar Oktatás és Köznevelés kategória

Magyar Tudomány kategória

SERES LÁSZLÓ festőművész hitvallása szerint művészete „nonego-festészet”,
amelyben a művész csak mint médium
működik közre, hogy szubjektumán keresztül az objektív művészet megnyilvánulhasson. Műveit a MissionArt Galéria
évente kiállításokon mutatja be elismerő
szakmai fogadtatás mellett.

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Megyei
Érdekvédelmi Egyesülete. Súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekekkel és felnőttekkel foglalkoznak, elsősorban
Down-szindrómás és autista
gyerekekkel. Az értelmi fogyatékos tagjaikból verbuválódott zenekaruk, a Paramuzsikusok.

DR. SZABÓ ZSOLT PHD. tanszékvezető egyetemi docens, sebész. A világ egyik
legtapasztaltabb kézsebésze, aki 5 nyelven beszél és praktizál. A szakember a Pécsi Orvostudományi Egyetem, valamint a
Szegedi Orvostudományi Egyetem címzetes egyetemi docense, jelenleg a Világ
Kézsebészeti Társaságok Szervezetének
(IFSSH) elnöke.

Magyar Sport kategória

Magyar Színház és Filmművészet kategória

Magyar Építészet kategória

BÍRÓ IGNÁC szakmai igazgató, edző. 34
éve dolgozik a Miskolci Jegesmedvék kötelékében, játékosként kezdett, majd a felnőttcsapat vezetőedzője is volt, az utóbbi
években az utánpótlásban dolgozott. Számos válogatott játékost nevelt ki a jégkorong számára, de tanítványai országos
bajnoki címeket nyertek gyorskorcsolyában és floorballban is.

BÉRES ATTILA színházigazgató. A magyar színházi élet meghatározó, középgenerációs színházrendezője. A Budapesti
Operettszínház-, a Szombathelyi Színház
főrendezőjeként, jelenleg pedig a Miskolci
Nemzeti Színház igazgatójaként egyaránt
fontos küldetést vállal a magyar színházi
életben.

TOMA TIBOR építészmérnök, 2008-tól
kezdődően napjainkban is Mezőkövesd
város települési főépítésze. A 30 éves építészi, tervezői tevékenysége az élet számos
területén nyomon követhető, mint például
lakó-, élelmiszeripari, oktatási, erdészeti
épületek, egészségügyi létesítmények stb.

Magyar Népművészet és Közművelődés kategória

Magyar Zeneművészet kategória

Magyar Irodalom kategória

DEBRECZENI SÁNDOR késkészítő,
népi iparművész. Világszínvonalon készít többek között késeket, vadászkéseket,
borotvát, kardokat, bicskákat, fokosokat,
cukrászkéseket, késkészleteket. Jelenleg
szkíta- és vikingkés-kollekció elkészítésével, illetve vadászkönyv megírásával foglalkozik. Több szakmai elismerés tulajdonosa.

VIHULA MIHAJLO gitárművész. Kivé
teles zenei tehetsége, erőteljes emóciói
és mély művészi érzékenysége feledhetetlenné teszik a művész előadását, aki
technikailag is tökéletesen mestere hangszerének – igazi zenei virtuóz. Zeneszerzőként közreműködött több európai országban.

NYIRI PÉTER irodalomtörténész, a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója. Részt
vett az első állandó kiállítások rendezésében, jelentős munkát végzett a Kazinczy
kert emlékeinek létrehozásában, 2018-tól
a sátoraljaújhelyi székhelyű Kazinczy Ferenc Társaság elnöke. Több kötete jelent
meg, írásai rendszeresen olvashatóak.

HOGY KI A LEGÉRDEMESEBB A PRIMA KÖZÖNSÉGDÍJRA, AZT ÖN DÖNTHETI EL!
Szavazatát a Közönségdíjra leadhatja a www.voszborsod.hu honlapon 2021. november 4-éig.
Gyémántfokozatú főtámogatók:

BRS Klíma és Gázcentrum Kft.

magán mecénás
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2021. 10. 30-tól 2021. 11. 05-ig

Star kéztörlő, 2 tekercs, 84,5 Ft/tekercs
Tis mosogató, 500 ml, 398 Ft/l
Signal fogkrém, 75 ml
Ludwik folyékony szappan, 500 ml, utántöltő, 598 Ft/l
Prelix szélvédőmosó, -21 oC, 1 l, 399 Ft/l
Fa tusfürdő, 250 ml, 1716 Ft/l
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 665,33 Ft/l
Dettol folyékony szappan, 250 ml, 2796 Ft/l
Well Done bútorápoló, 750 ml, 1198,66 Ft/l
Prelix jégoldó, pumpás, 500 ml, 1798 Ft/l
Bref WC-illatosító, 3x50 g, 6659,99 Ft/kg
Domestos univerzális tisztító, pumpás, 750 ml, 1331,99 Ft/l
Tomi mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg
Active mosógél, 4,5 l, 333,11 Ft/l
Harmat WC-papír, 40 tekercs, 3 réteg, 42,47 Ft/tekercs
Héra Gold belső falfesték, 15 l, 533,26 Ft/l

219 Ft
239 Ft
349 Ft
369 Ft
459 Ft
529 Ft
599 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
1099 Ft
1199 Ft
1199 Ft
1699 Ft
2299 Ft
8999 Ft

169 Ft
199 Ft
299 Ft
299 Ft
399 Ft
429 Ft
499 Ft
699 Ft
899 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
1499 Ft
1699 Ft
7999 Ft

APRÓHIRDETÉSEK

a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink!

Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes áron a Miskolci 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

HASZNOS TANÁCSOK
A FAGY OKOZTA KÁROK
MEGELŐZÉSÉRE
A vízvezeték és a vízmérő óra legfőbb ellensége a fagy. A védekezés a
belső vízhálózaton a fogyasztó felelőssége és feladata, ezért a téli időjárás
közeledtével érdemes kicsit jobban odafigyelni a vízvezetékre és a vízmérő
órákra a háztartásokban. A vezetékbe fagyott víz komoly károkat okozhat, ezek
azonban kis körültekintéssel kivédhetők – hívta fel a figyelmet Viszokai János, a
MIVÍZ műszaki igazgatója.
Mint mondta, a vízmérőnek fagymentes helyiségben vagy szabvány szerint
elkészített vízmérőaknában kell elhelyezkednie, ahol a vezetékek a fagyhatár
alatt vannak. Abban az esetben, ha a vízóra fűtött helyen található – például a
konyhában – nem okozhat problémát a hideg időjárás. A fagy elleni védelem akkor
fontos, ha a vízmérő az épületen kívül, a vízóraaknában van elhelyezve. Nem árt
odafigyelni a raktárban vagy garázsban felszerelt órákra sem, hiszen ezeken a
helyeken a hőmérséklet gyakran alig magasabb, mint az épületeken kívül – emelte
ki Viszokai János.
Ilyen esetekben célszerű szigetelőanyaggal – esetleg otthon már feleslegessé
vált háztartási textíliával – befedni a vízórát, persze olyan módon, hogy a védőanyag
a mérőóra leolvasásakor könnyen eltávolítható legyen. A vízmérő óra aknáját
télen ajánlatos legalább havonta egyszer, rövid ideig ellenőrizni. – Ezt azonban
soha ne kemény hidegben tegyük. Nem árt tudni, hogy a hó is szigetelő hatású,
kemény hidegben szintén védi a fagyástól a mérőórát, ezért havazás esetén csak
a leolvasás előtt távolítsuk el az aknáról – mondta el a szolgáltatási igazgató.
Viszokai János ugyancsak fon
tosnak nevezte, hogy la
kat
lan ingatlanoknál,
hétvégi és építési telkeken a belső vízhálózatot és magát a vízmérőt is víztelenítsük
még a fagyok beállta előtt. Ezt úgy tehetjük meg, hogy megnyitjuk az ingatlan felőli
víztelenítőcsapot, a vízmérő melletti, utca felőli csapot pedig elzárjuk.
– Kis figyelemmel biztosítható, hogy a vízóra és a vezetékrendszer károsodás
nélkül átvészelje a téli fagyokat. Fontos, hogy odafigyeljünk vízmérőink állapotára,
hiszen a vízórák rendeltetésszerű működtetése a szolgáltató és a fogyasztó közös
érdeke! – zárta nyilatkozatát a MIVÍZ műszaki igazgatója.

Probléma esetén a vízdíjszámlán szereplő telefonszámot kell tárcsázni, vagy
az ugyelet@miviz.hu e-mail-címre szükséges írni és érdeklődni a további feladatokra
vonatkozóan.

3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Tel.: +36 46 519 300
titkarsag@miviz.hu
www.miviz.hu
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Képernyőn az MVLC
Ismét képernyőn a Miskolci Vízilabda Club! A pólósok több bajnoki mérkőzését is élőben követhetik a
Miskolc Televízióban.

Nem kezdte jól a bajnokságot a PannErgy-MVLC-Miskolc, mely négy forduló után
négy vereséggel áll az OB I
alapszakaszában. Legutóbb
vasárnap a Szegedtől kapott
ki hazai pályán a Miskolci Vízilabda Club együttese
9–6-ra.
– Nagyon fontos volt
mindkét csapat számára ez
a mérkőzés. Sajnos az elején
volt nálunk egy rövidzárlat,
amit nem engedhetünk meg
magunknak. Hiába kaptunk
emberelőnyöket, azokat elpuskáztuk. A védekezéssel
nem volt különösebb probléma, de hat lőtt góllal nem
lehet meccset nyerni, éle-

sebbnek kell lennünk az ellenfél kapuja előtt. Dolgoznunk kell tovább, tanulni a
hibáinkból és menni előre –
nyilatkozta a lefújás után Kis
István vezetőedző.
Az UVSE elleni, szombati mérkőzés lesz az idei első
bajnoki, melyet a Miskolc
Televízióban élőben követhetnek azok, akik nem tudnak kilátogatni a Kemény
Dénes Városi Sportuszodába. A póló szerelmesei idén
még egy mérkőzést, a Kaposvári VK ellenit láthatják
képernyőnkön
december
4-én. 2022-ben pedig négy
összecsapást tűz műsorra a
Miskolc TV: a DVSE (február 19.), a Szentes (február
26.), a PVSK (március 19) és
az Eger (március 26.) elleni
hazai fellépést. Valamennyi
találkozó 18 órakor kezdődik.

Idén sem találtak legyőzőre
A Hadik András-Kertész
Krisztián páros a legjobb magyarként zárt a Nyíregyháza
Rallyn, sikerükkel megnyerték
a rallyélvonal összetett versenyét – immár negyedszer.
A szezonban végig magas
szinten versenyző Hadik-Kertész duó már sok gratulációt begyűjthetett az előző hónapokban is, de a szezonzáró viadal
után kijárt nekik egy extra nagy
elismerés. Ugyanis a szezonzáró
Nyíregyháza Rally, Rally Hungary néven Európa-bajnoki futam is volt egyben, ennek megfelelő nehézségű etapokkal és
mezőnnyel. Okos, megfontolt
és taktikus versenyzéssel lett az
Eb-mezőnyben harmadik Hadik András (a futamot Östberg
nyerte, Marczyk és Hadik előtt),
ami a hazai szezonzáró viadal
esetében azt jelentette, hogy ő
lett a legjobb magyar pilóta, és
ezzel megvédte bajnoki címét.
– Jó eredményt értünk el, és
ha vasárnap nem óvatoskodunk,
akkor talán egy hellyel még előrébb is végezhettünk volna, hiszen az előttünk lévő alig négy
másodperccel előzött meg minket. De mi alapvetően a magyar
versenyre koncentráltunk, és azt
szerettük volna, hogy megnyerjük a bajnokságot, mert igazából
ez volt a célunk.
Azt is elmondta, hogy a zárófutam egy nagyon összetett,
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Annak érdekében, hogy a fertőzésveszélyt minimálisra csökkentsük, a Szemere Bertalan u. 5.
sz. alatt lévő Miskolc Holding Zrt. Ügyfélszolgálati
irodájában – ahol a távhőszolgáltatási-, a vízszolgáltatási és az ingatlangazdálkodási ügyek intézhetők –, november 2-ától higiéniai okokból az
alábbiakat javasoljuk Ügyfeleinknek:
• ajánlott a maszkviselés
•h
 asználják a bejáratnál elhelyezett
kézfertőtlenítőt
• v árakozás közben tartsanak megfelelő
védőtávolságot.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: +36 46 533-120,
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

a magyar bajnokság legnehezebb versenye volt.
– Sokféle úttípuson versenyeztünk, voltak murvás részek, ahol nagy volt a veszélye, hogy defektet kaphatunk.
Minden pillanatban nagyon
észnél kellett lenni, már csak
azért is, mert a tapadás is változott egy-egy gyorsaságin belül. Igyekeztünk koncentráltak
maradni végig, ami nagyjából
sikerült is – ecsetelte.
A miskolci páros küzdőszellemből is kitűnőre vizsgázott
idén, és kiegyensúlyozottak tudtak maradni. Az első versenytől
kezdve vezették a bajnokságot.
A mélypontot a Veszprém Rally
utolsó méterei hozták, ahol ös�szetörték az autót.

Miskolcra hozza a világ
legerősebb „natúr” (értsd:
teljesítményfokozókat nem
használó) versenyzőit Magyarország örökös Toldi-bajnoka, Fekete László.

Ügyfeleink és munkatársaink egészségének további megóvása érdekében az ügyféltérbe történő
belépés előtt a biztonsági őr testhőmérséklet-mérést végez. Amennyiben a testhőmérséklet-mérés
eredménye 37,2oC feletti értéket mutat, úgy 5 perc
várakozási időt követően ismételt mérésre kerül
sor, és ha ez az érték is 37,2oC feletti, akkor az ügyfél
az ügyfélszolgálati térbe nem léphet be.
Ügyfeleinknek továbbra is azt javasoljuk, hogy az
ügyintézéshez elsősorban az elektronikus elérési
módokat válasszák, és az ügyfélszolgálatot kizárólag abban az esetben keressék fel, ha az ügy jellege,
típusa miatt az csak személyesen intézhető.
Ügyfeleink és munkatársaink egészségének
védelme érdekében köszönjük az együttműködésüket.

15 éve együttműködünk

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

Negyedszer szerezték meg a magyar bajnoki címet. Fotó: M-Sport

– Ez nyilván annyira nem
esett jól, de ebből is fel tudtunk
állni, és a következő versenyen
végig gyorsan tudtunk autózni.
De továbbra is vallom, hogy a
kiegyensúlyozottságunk hozta
meg a sikert – vélekedett Hadik András.
Négyszeres magyar bajnokok lettek tehát, ami óriási teljesítmény a magyar ralizás történetében.
– Már mi is elgondolkoztunk azon, hogy amikor a ’90es években elkezdtem versenyezni, nem gondoltam volna,
amikor a nagyokat néztük,
hogy milyen jó lenne magyar
bajnokságot nyerni. Most pedig már négyszer sikerült. Nagyon örülünk neki.

Miután technikai sportról
beszélünk, elengedhetetlenül
fontos a versenyautó szerepe,
felkészítése, megbízhatósága.
– Az autónk jó, a csapat pedig nagyot dolgozott, műszaki hiba nélkül teljesítettük az
összes versenyt. Az autó gyártójától, az M-Sporttól is nagyon sok segítséget kaptunk.
Ez egy igazán versenyképes
autó. Mivel ez egy technikai sport, minden feltételnek
adottnak kell lennie ahhoz,
hogy jó eredményt érjünk el.
Nálunk ez megvolt idén. A
tapasztalat nagyon sokat számít, ha jövőre is versenyezni
fogunk, akkor mindenféleképpen ebben az irányban fogunk gondolkozni.

Tucatnyi Toldi vív meg Miskolcon

A HOLDING
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN
AZ ÖN EGÉSZSÉGE
AZ ELSŐ!

A rendelkezésre álló adatok szerint az országos
folyamatokhoz hasonlóan megyénkben is nőtt a
koronavírus-fertőzöttek száma.
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Az erősportoló a város polgármesterével tartott közös
sajtótájékoztatón ismertette
a részleteket hétfőn. Veres Pál
azt mondta, nagy örömmel
fogadta Fekete László megkeresését, azonnal rábólintott
a kérésére, hogy Miskolc legyen a házigazdája egy en�nyire rangos versenynek.
– A világ legerősebb embereinek követői most városunkra figyelnek majd, meg
tudjuk mutatni értékeinket.
De egyébként is kötelességünknek érezzük a sport minden formájának támogatását
– hangsúlyozta a városvezető.
Öt kontinensről – Európán
kívül Amerikából, Ázsiából,
Afrikából és Ausztráliából –
érkeznek erős emberek a Világ Natúr Legerősebb Embere Világbajnokságra, ahol
tizennégy ország tizennégy
versenyzője méri össze erejét,
felkészültségét és tudását. Az
öt versenyszám igazán látványos viadalt ígér a főszervező
szerint.
– Ide olyan sportemberek érkeznek, akiknek a teljesítménye előtt még azok is
megemelik a kalapjukat, akik
teljesítményfokozókat használnak – fogalmazott Fekete

László erősportoló, a „Magyarország Legerősebb Embere”, illetve a „Világ Legerősebb Embere” cím többszörös
birtokosa.
Elmondta, hogy csak nemrégiben keresték meg a világszövetség részéről a rendezés
miatt, így gyorsan találnia
kellett egy rendezővárost – és
ő azonnal Miskolcra gondolt.
– Régi álmom volt, hogy a
borsodi megyeszékhelyen is
népszerűsíthessük a sportágat, ez most végre valóra is
vált, egy világversenynek ad
otthont a város – fogalmazott.
A verseny november 6-án,
délután 4 órakor kezdődik
a Generali Arénában. Öt
versenyszámban méretnek
meg az indulók: előbb kőgolyókat emelnek időre, aztán egy több mint félmázsás
gumiköpenyt kell négyszer
átfordítani (szintén fontos

az idő), majd egy 180 kilogrammos sziklát cipelnek
majd 25 méteren keresztül
a versenyzők. A negyedik
versenyszámban egy 450 kilogrammos súlyt emelnek a
nyakukba, és 20 métert teljesítenek vele, végül több
mint kétmázsás súlyokkal
lépcsőznek. Hazánkat Fekete László fia, Miklós képviseli majd.
– Úgy gondolom, hogy ő
az egyetlen a világon, aki
megdöntheti a 17 éves világcsúcsomat a kőgolyóemelésben. Bízom abban, hogy
Miklós ott lesz a legjobb hat
versenyző között – tekintett
előre az erőemelő, aki azt
is elmondta, lobbizik azért,
hogy sportága bekerülhessen az olimpiai programba;
ha 2024-ben még nem is, a
következő világversenyen
már reális esélyt lát erre.
Kujan István

Erőben nem lesz hiány. Fotó: Beregi László
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Program

Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ
Október 30., szombat
9:00-18:00 Legokiállítás, VOKE Vörösmarty
Mihály Művelődési Ház
10:00-18:00 A jövő tudósai – tudományos
játék gyerekeknek, Szinvapark
11:00-18:00 Halloween hétvége – denevérkeresés és vérkoktél, Ellipsum Élmény- és Strandfürdő
11:00-17:30 Halloween napok – rémísztően izgalmas programokkal, Avalon Park
16:00 Halloweeni séta jelmezversen�nyel, boszorkányos tánccal, Mályi, Teleki u. 1-16.
17:00 DVTK Jegesmedvék – DEAC, Erste
Liga 15. forduló, Miskolci Jégcsarnok
18:00 Reményi János-emlékhangverseny
– Miskolci Szimfonikus Zenekar, Művészetek Háza
19:00 Éjszakai fürdőzés és halloweeni szaunaprogram, Miskolctapolcai Barlangfürdő
20:00 P. Mobil-koncert, vendég: Radar, Ady
Endre Művelődési Ház
Október 31., vasárnap
Máig látogatható Fejér Ernő kiállítása a
Miskolci Galériában.
9:00-18:00 Legokiállítás, VOKE Vörösmarty
Mihály Művelődési Ház
10:00-16:00 Halloween – napközbeni borzongató programok családoknak, Miskolci Állatkert és Kultúrpark
11:00-18:00 Halloween hétvége – tökszépségverseny is, Ellipsum Élmény- és
Strandfürdő
11:00-17:30 Halloween napok – rémisztően izgalmas programokkal, Avalon Park
November 1., hétfő
16:00 DVTK – Balatonfüred, röplabda Női
Extraliga 3. forduló, Generali Aréna
20:00 DVTK – Haladás, NB II. 14. forduló,
DVTK Stadion
November 2., kedd
10:00 és 14:00 Független Bábosok Találkozója – vendégjátékok, Csodamalom
Bábszínház
14:00 Halottak napi koszorúzás, Szemere
kert, Doni kopjafa
November 3., szerda
14:00 Független Bábosok Találkozója –
vendégjátékok, Csodamalom Bábszínház
16:00 Pilinszky közelebb – beszélgetés a
kiállítás művészeivel, Thália-ház
17:00 Télkirály – élőszó és játék, II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

18:30 DVTK – Csata, kosárlabda-Európa-kupa 4. forduló, DVTK Aréna
18:30 DVTK Jegesmedvék – Győri ETO HC,
Magyar Kupa 1. forduló, Miskolci Jégcsarnok
19:00 Tvrtko: Túl minden határon – előadás, Művészetek Háza
November 4., csütörtök
16:30 Három asszó – előadás a kard- és
szablyavívás történetéről és harci bemutató, Petró-ház
16:30 Horváth János festőművész és Kosztics László fafaragó kiállításmegnyitója,
Művészetek Háza
19:00 L’art pour l’art: Ember a falvédőről,
Művészetek Háza
November 5., péntek
14:30 Bócz Sándor Operabarátok Klubja, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
19:30 Miskolci Illés Klub, vendég: Vadkerti
Imre, Ady Endre Művelődési Ház
November 6., szombat
19:00 Honeybeast: Cirkuszturné – klas�szikus zenészek és balett, Művészetek Háza
November 7., vasárnap
Máig látogatható az Art and science 4.
című kortárs kiállítás a Miskolci Galériában.
9:00-14:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
10:30 Eszter-lánc mesezenekar, Csodamalom Bábszínház
MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ:
Október 30., szombat 18:00 Hermelin, bérletszünet, Nagyszínház
November 2., kedd 19:00 Mágnás Miska,
Kazimir Károly bérlet, Nagyszínház
Vojáger, Játékszín
November 3., szerda 19:00 Déjà vu, Latabár
ifjúsági bérlet, Nagyszínház
November 4., csütörtök 18:00 Bolha a fülbe, Jezsuita ifjúsági bérlet, Nagyszínház
November 5., péntek 19:00 Kasimir és Karoline, Ruttkai Éva bérlet, Kamara
19:00 Bolha a fülbe, Szabó Lőrinc bérlet,
Nagyszínház
November 6., szombat, 18:00 Prima díj
átadó gála, Nagyszínház
19:00 Feketeszárú cseresznye, bérletszünet, Kamara

MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Október 28-november 3., csütörtök-szerda, naponta 16:30 Az igazság bajnokai, 19:00 Titán | Október 30., szombat 14:00 Raoul Taburin | Október 31., vasárnap 14:00 Körhinta | November 4-10., csütörtök-szerda, naponta 15:30 Utolsó éjszaka a Sohóban, 17:30 Magyar Passió,
20:00 Gyilkos Halloween
Művészetek Háza, Béke-terem:
Október 30., szombat 17:00 Jó a szamár is, 19:30 Szerelmeink | Október 31., vasárnap 17:00
Szemek arc nélkül, 19:30 Szerelmeink | November 1-3., hétfő-szerda, naponta 17:00 Hableány, 19:30 Éjjeli őrjárat | November 4-7., csütörtök-vasárnap, naponta 15:15 Vadlovak – Hortobágyi mese | November 4-10., csütörtök-szerda, naponta 17:30 Elk*rtuk, 19:45 Utolsó éjszaka a Sohóban

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 1., hétfő: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:50 Képújság (12)
18:00 Nem felejtünk (12) 20:10 Könnyű
leckék (12) 21:30 Képújság (12)

19:00 Híradó ism. (12)
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Acéllábos (12) 22:15 Képújság (12)

November 2., kedd: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:20 Képújság
(12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek
(12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Egy nap a világ –
Prága (12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15
Időjárás-jelentés (12) 20:25 Az ismeretlen Kárpátalja (12) 21:25 Képújság (12)

November 5., péntek: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 10:00 Képújság (12)
18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Köztünk élnek (12)
19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Gazdasági Navigátor (12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15
Időjárás jelentés (12) 20:25 Bóta Café:
Szulák Andrea (12) 21:25 Képújság (12)

November 3., szerda: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:20 Képújság (12)
18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Egészségpercek
(12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Miskolci Napló (12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15
Időjárás-jelentés (12) 20:25 Eszterházy
– Móricz (12) 21:00 Képújság (12)

November 6., szombat: 07:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 11:00 Képújság
(12) 18:00 Prima Primissima díjátadó
gála (Élő közvetítés a Miskolci Nemzeti Színházból) (12) 20:25 Krónika (12)
21:00 Képújság (12)

November 4., csütörtök: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 18:00 Híradó
(12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25
Promenád (kulturális magazin) (12)

November 7., vasárnap: 07:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 11:20 Képújság (12)
16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika ism.
(12) 18:25 Promenád ism. (12) 19:00 Kórnika ism. (12) 19:25 Egészségpercek ism. (12)
20:00 Krónika ism. (12) 20:25 Gazdasági Navigátor ism. (12) 21:25 Képújság (12).

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Segítsen, ahogy mi is tettük!
Hétvégén tartja százötvenedik
nyílt napját a Miskolci Állategészségügyi Telep a Fonoda
utca 16. szám alatt. A MIKOM
Nonprofit Kft. több mint harmincezer forint értékben támogatta a menhelyet.
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemelteti azt a telephelyet, ahol hatvanegy kutyus és tizennégy cica várja
örökbefogadó-gazdáját most
szombaton délelőtt 10-től délután 2 óráig. Bernáthné Nyitrai
Tímea elmondta, nagy segítség
nekik minden adomány, de már
az is, amikor a nyílt napokra eljönnek az emberek. – Védenceink már alig várják, hogy kijöhessenek egy kis sétára, tudják,
a kutyabarátok megszeretgetik
őket, mi pedig abban bízunk,
haza is viszik, és felelősségteljes gazdáik lesznek – mondta
a megbízott telepvezető-helyettes, aki elárulta, nem altatnak,
ráadásul más menhelyekkel el-

Mag Dóra: Nagyon fontosnak tartom, hogy segítsünk főleg a menhelyen lévő kutyáknak. Fotó: H. Cs.

lentétben nem is mondhatnak
nemet a befogadásra.
A Miskolci Állategészségügyi
Telep évek óta együttműködik
a Miskolci Második Esély Állatvédő Alapítvánnyal, aminek
önkéntesei fogják be a kóbor
ebeket. – Márciusban megálla-

podást kötöttünk a Városgazdával, feladatunk közé tartozik, hogy befogadószervezethez
juttassuk az ide bekerült állatokat – mondta el Sztojev-Angelov
Ilona kuratóriumi tag.
Mag Dóra, a Miskolc Televízió szerkesztő-riportere (fotón-

kon) kutyatulajdonos is. – Nagyon fontosnak tartom, hogy
segítsünk főleg a menhelyen
lévő kutyáknak. Kiváló kezdeményezésnek tartom a cégen
belüli gyűjtést, amihez sokan
csatlakoztak – mondta.
Répássy Olívia

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő zöldség- és
gyümölcsvásárral egybekötött utcafórumot tart november
5-én, pénteken 15 órától 18 óráig a Jókai általános iskola
parkolójában, valamint november 12-én, pénteken a Mátyás király úti Reál-Alfi üzlet parkolójában.

Hegedűs Andrea önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart november 3-án,
szerdán, 16 órától 17 óráig a Testvérvárosok
útja 14. szám alatti orvosi rendelő előtti árkádsornál.

Jegyzet

Sírkert a város felett
Iskolakerülésre, mennykőként
becsapódó szerelmi bánatra, csalódásra jobb elbújni a világ elől.
Intim andalgásra a belváros legeldugottabb kis utcája sem annyira
romantikus, mint az avasi templom körötti sírkert. Az Erzsébet
téren át, a több száz lépcsősoron,
ziháló tüdővel élmény oda felkaptatni, egyedül vagy akár párban.
Az örök nyugalom szigete a város felett. A klíma se akármilyen,
amíg lent délibábosan remeg a
meleg levegő az aszfalt felett, a sírok között még a rettenetes kánikulában is kellemesen, mellbevágóan hűvös van.
A nagytiszteletű Hangó István lelkész birodalma a város
fölé tornyosuló templom és a harangláb, s a körötte lévő legalább
1200 parcellás temető. Valamivel
több mint egy hektár, ami különös védelmet élvez, és kiemelt
része, kincse Miskolc történelmi
örökségének. Méltatlanul elfeledett, csaknem harminc olyan
ősünk nyugszik itt, akik jelentős
szerepet kaptak Magyarország és
városunk történelmében, és nevüket beírták dicső nagyjaink könyvébe. Még a helybéliek is kevesen

Hirdetés

tudják, a sírkert keleti kapujánál
található a Latabár család kriptája. Emlékeim szerint valamikor régen magam is rengetegszer
megírtam, hogy mennyire elhanyagolt, többször feltörték, kifosztották. Jelenleg jó állapotban van,
de a lelkész úr szerint a látszat
megtévesztő. A mögöttes domboldal folyamatos csúszása s a gyenge alapokon nyugvó sírkamra
szinte állandó javításra szorul. Jelenleg ezt a temetőt mindössze két
személy gondozza, egy kertész és
egy kisegítő közmunkás. Az ő kezük munkáját dicséri a tökéletes
rend és tisztaság. Büszkék is rá, de
panaszolják, a látogatók, tisztelet a kivételnek, nehezen találják
meg azokat a konténereket, ahová lerakhatják az elszáradt koszorúkat és a leégett mécseseket.
Helyette szétdobálják.
Halottak napja környékén esténként apró gyertyáktól, mécsesektől ragyog a sírkövekkel teli
domboldal, de utána senki nem
megy ki újra eltakarítani a megemlékezés szétszálló kellékeit.
Bizonyára még a hozzám hasonló városi bennszülötteket is
meglepi: ezt a temetkezési helyet

az 1200-as évek elején teremtették, alapozták meg. Nem kön�nyű s nem egyszerű a régészek
kíváncsiskodása, hiszen itt nehéz
a feltárás. Kerülik a kegyeletsértést. Nagyon sűrű a friss parcellák elhelyezkedése, itt szinte minden talpalatnyi hely foglalt. Mégis
gyakran megesik a kutakodás a
régmúlt után, s ennek az eredménye egyértelmű, a korai középkorig már visszavezethető, bizonyítható a sírkert múltja. Egyébként
Hangó úrtól tudom, hogy több
neves személy koporsóját a templom falai közé helyezték el.
Korábban magam is úgy tudtam, itt már nincs temetkezés, legfeljebb csak urnás. Valóban nagy
volt az érdeklődés, mondotta a
lelkész úr – és korábban szüneteltették itt a koporsókat, s helyette a
tetemvári temetőt ajánlották. Ám
mostanában már ismét nyitottak
és gyakoriak a temetési szertartások. Természetesen itt már csak a
helyszűke miatt se kivitelezhető a
most egyre terjedőben lévő urnás,
parcellás búcsúztatás. Egyébként
máig is élő a temető, ami azt jelenti, hogy folyamatosan nagy a
látogatottsága. S nemcsak a hoz-

zátartozók járják be, de sok az
előzetes tanulmányokkal felvértezett turista, aki ebben a középkori
temetőben bóklászik és olvasgatja
a különös sírfeliratokat. Ők azok,
akik szerint a párizsi Pére-Lachaise, a prágai zsidó vagy a temesvári Házsongárdi sírkertekkel
vetekszik ennek a sajátos városi
panorámával gazdag hangulata.
Míg beszélgetünk, kétszer is
közbeszól a harangláb ismerős
szimfóniája. Furcsa látvány az
előttünk elterülő belvárosi részlet az ódonnak tetsző régi házaival, mint valami játékos makettasztal. Az Erzsébet tér felől
egy-egy pillanatra kitetszenek a
már csendesen suhanó új villamosok sziluettjei. Nekem most is
kiszüremlik a belváros zajából a
régi miskolci tuják csörömpölése.
Olyan, mint amikor egy tavaszias délelőttön egy osztálytársammal matekdolgozat helyett itt, a
város felett, a laokoónos formát
öltő japán akácfa alatt ücsörögve próbáltuk a világot megváltani. Ha tudni szeretnék, kétségük
se maradjon, végül egyikünknek
se sikerült.
Szántó István
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére piros-fehér-zöld nemzeti trikolór-fényvetítést kapott múlt szombaton az
Avasi kilátó. A városi megemlékezéssorozat a nap folyamán a hagyományoknak megfelelően zajlott: a résztvevők koszorúkkal
emlékeztek a város összes ’56-os emléktáblájánál, szobránál és műalkotásánál. Bár a hivatalos városi ünnepi programsorozat a
Miskolci Nemzeti Színházban megtartott díszelőadással véget ért, vasárnap virradatig a nemzeti színekben tündöklő Avasi kilátó emlékeztette a miskolciakat a hatvanöt évvel ezelőtt történtekre. A város jelképének számító építményt rendszeresen ékesíti
fényfestés: tavaly a gyermekjogokat ünnepelvén, idén pedig az autizmus világnapján kék színnel, míg tavaly karácsonykor - az
ország legnagyobb karácsonyfájaként - zöld színnel világították meg. Fotó: Mocsári László

Gazdikereső

Ezen a héten Marcipánt (5849), a Miskolci Állategészségügyi Telep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük,
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. november 24. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes
megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Semmi több, Így lettem, A féltékenység, Villámcsapás. Nyertesek: Broda András (Encs) és Varga Márton
(Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. A régi felvételen a Lillafüredi Állami Erdei Vasút
egyik szerelvénye látható még egy régi gőzmozdonnyal, amint éppen a Lillafüred megállóhely felé tart. A lillafüredi kisvasúttal néhány
hete foglalkoztunk már egy képeslap kapcsán. A LÁEV története
1920-ra nyúlik vissza, eredetileg az első világháború után teherszállító vasútként üzemelt, és elsősorban a Bükkben található faanyagokat szállították vele. Néhány évvel később a kisvasút már személyszállításra is alkalmas volt, és évtizedeken keresztül a teherszállítás
mellett párhuzamosan személyszállító vasútként is üzemel. A fővonal mindössze kilenc hónap alatt készült el, aztán 1926-ig három
szárnyvonal – a kerekhegyi, a ládi és a parasznyai – is megépült. Azt
már korábban is írtuk, hogy 1927-ben a Palotaszálló építése miatt a
116 – 121 szelvények között jelentős pályakorrekció történt. A szerelvény ezen az új szakaszon halad a régi és az új felvételen is. (Tajthy
Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor fotója)

HARANG-HÍREK

Bekerülés helye: Újgyőri főtér
Fajta: keverék
Kor: 2 év
Neme: kan
Szín: világosbarna
Súlya: 27,50 kg
Magasság: 58 cm
Hirdetés

Kicsit még neveletlen, de jól
tanítható, fiatal, erős, izmos,
sok mozgást igénylő kan kutya. Emberekkel és kutyákkal
szemben sem lép fel támadólag. Családnak való, odaadó,
szerethető ifjonc.

MINDENKIT ÉRHET
JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk
címére:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad
u. 9. A borítékra írják rá:
„Mindenkit érhet jogeset”.
E-mail: info@mikom.hu. Dr.
Strassburger Gyula és dr.
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
október 31-én, vasárnap 16
órától az avasi református
templomból közvetítenek.
Igét hirdet: Hangó István
lelkipásztor.
Ternyák Csaba egri érsek
felhívásában kéri a katolikus
templomokban a maszk viselését.
Október 30-án, szombaton a jezsuita Ige templomában az esti szentmise elmarad. A Miskolci Szimfonikus
zenekar ad koncertet, műsoron Mozart: Requiem.
Szintén szombaton, délután 5 órakor kezdődik a
bűnbánati istentisztelet a
Deszkatemplomban.
Október 31-e a reformáció
napja. A Deszkatemplom-

ban vasárnap fél 9-kor és 10
órakor is újbori úrvacsorás
istentisztelet lesz.
November 1-jén, hétfőn 5
órakor kezdődik a gyászolók istentisztelete a Deszkatemplomban.
November 1-jén és 2-án
a temetői ájtatosságok időpontját az egyházközségekben hirdetik.
November 6-án, szombaton 17 órakor kezdődik a
martinkertvárosi Jézus szíve templomban az ünnepi
szentmise, Ternyák Csaba
megáldja a felújított templomot.
Az újdiósgyőri Szent Imre-templom búcsúját november 7-én, vasárnap tartják 11 órakor, a szentmisét
Buda Péter, az egri szeminárium rektora mutatja be.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) A héten végre sikerül minden
nehézség nélkül túljutnia egy olyan akadályon, ami eddig
mindig lehetetlen próbatételnek számított. Most végre kiderülhet, hogy sokkal többre képes, mint azt magáról korábban hitte volna.

Rák (június 22 – július 22) A kedvesével sehogy sem talál rá
a megszokott közös hangra. Úgy érzi, mindent megtett azért,
hogy zökkenőmentes legyen a kapcsolatuk, de a társa annál kevesebbet törődik önnel. Talán épp azért. Kell a zökkenő.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Úgy érezheti, valami
vagy valaki hiányzik az életéből. Nem biztos persze, hogy ezt
a valamit csak egy új ismeretség útján szerezheti meg. Lehet,
hogy a szellemi kalandozás is elég lehet. Olvasson, beszélgessen!

Bak (december 22 – január 20) Rég elmúlt eseményeken rágódik még mindig, ott keresi a megoldást vagy az okokat jelenlegi problémáira. Pedig azokat itt és most kellene megoldania.
És a gyökerük nem is annyira lelki eredetű, sokkal prózaibb lehet.

Bika (április 21 – május 20) Egy kissé el kellene szakadnia a
külvilágtól, hogy végre helyre tehesse a dolgokat magában. Az
sem biztos, hogy kedvére van, amit mások szemében lát, de valójában önmagával is kissé elégedetlen. A szenvedélyei rossz irányba vitték.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Hatalmas belső feszültség tombol önben, és képtelen rájönni az okára. Valójában minél csendesebb a felszín, annál több oka van arra, hogy belül
eméssze magát. A cselekvés segít. Vezesse le a feszültséget!

Skorpió (október 24 – november 22) Kissé már elhanyagolta az otthon területét. Ez két dolgot jelenthet: egyrészt mutathatja a fizikai szinten való rendrakás szükségességét, de azt is
jelezheti, hogy lelki értelemben kell rendet tennie.

Vízöntő (január 21 – február 19) Szeretné meghallani azt a bizonyos belső hangot. A világ zajossága most nem vonzza, inkább
befelé fordulásra, elmélyedésre szólítják fel a csillagai. Az élete
problémáját jelentő dolgokra is csak a csendben találhatja meg a megoldást.

Ikrek (május 21 – június 21) Ezen a héten nem szabad zavarba jönnie: sok szempár szegeződhet önre, azonban ezek nem
vizslatják, hanem inkább csodálják. Ne féljen hát kiállni eléjük!
Azért nem árt, ha a reggeleket kicsit alaposabb készülődéssel tölti.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Úgy érzi, a partnere
folyton csak gyártja a problémákat, és képtelen arra, hogy valamit
egyedül is megoldjon. Valójában talán éppen ön szoktatta rá arra,
hogy ne döntsön egyedül. Most kellemetlenné vált a saját akarata. Változtasson!

Nyilas (november 23 – december 21) Most kifejezetten kreatív lehet, és ezt a képességét nem csak a munkahelyén tudja kamatoztatni. A saját háza táján is el tud most bájolni valakit különleges, talán kissé különc ötleteivel. Legyen bátor, rugaszkodjon el a földtől!

Halak (február 20 – március 20) A munkahelyén nyugalom, kellemes, bensőséges hangulat fogadja mostanság. Semmi oka rá, hogy
ne érezze jól magát. Ha az élete sínen van, akkor képes elengedni magát. Ám ha nem, akkor a felszín hiába nyugodt, a mélyben kavarognak az érzések.

