A rockfotós szemével

„Miniolimpia" jön Miskolcra

„Egy rockfotós naplója” címmel nyílt kiállítás szerdán este az Ady Endre Művelődési Házban. Az NKA
Hangfoglaló Program Magyar Könnyűzenei Örökség
Megőrzését Támogató alprogramja és a beatkorszak.
blog.hu közös rendezésében megvalósult tárlat Vértes
György fotóriporter felvételeit vonultatja fel. Maga a
képanyag már lassan kétéves, de a koronavírus miatt
csak hosszabb szünetek közbeiktatásával tudták bemutatni az országban. A kiállítás december 12-éig tekinthető meg a kulturális intézmény nyitvatartási idejében.

Az Európai Egyetemi Játékoknak 2024-ben közös házigazdája lesz a Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem. Távolinak tűnhet a dátum, azonban a szervezés már elkezdődött, hiszen a negyven
ország négyszázötven egyeteméről érkező, közel
hatezer résztvevő fogadása jelentős előkészületeket
– többek között infrastrukturális beruházásokat –
kíván meg, hogy aztán a vendégek jó hírét vigyék a
városnak és az egyetemnek. Szerdán sajtótájékoztatón ismertették a társrendezők az elképzeléseket.

Miskolci Napló

Cikk a 9. oldalon

Cikk az 5. oldalon
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Szövetségben
a szülőkkel

Első alkalommal várta a szülői szervezetek képviselőit a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI) és a
város vezetése.
A tervek szerint kéthavonta
találkoznak majd, hogy megbeszéljék a tapasztalatokat.
Mint ismert, augusztus 1-jével
átalakult a miskolci önkormányzati fenntartású óvodák
rendszere: innentől egy központtal, harmincegy tagintézményben zajlik az óvodai nevelés. Az újítástól elsősorban
gazdaságosabb működést és
még eredményesebb szakmai
munkát várnak, miközben az
ígéretekhez híven a gyermekek semmit nem érzékeltek
a miskolci óvodai rendszer

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

LETETTÉK A CHERVON
ALAPKÖVÉT

átalakításából. Több hazai
nagyvárosban – így Kazincbarcikán és Szegeden – már
bevált az integráció, amit a
pedagógusok és a szülők döntő többsége is támogatott Miskolcon. Varga Andrea alpolgármester hangsúlyozta, „az
elmúlt hónapok bebizonyították, hogy a rendszer jól működik”, és újfent rámutatott,
hogy „mindig a gyermekek
érdekeit tartjuk a legfontosabbnak, ebből a szempontból
is jól vizsgázik a MIÓVI”.
Folytatás a 3. oldalon

A beruházás már hetekkel
ezelőtt megkezdődött a Mechatronikai Ipari Parkban, a
projekt jelenleg a földmunkáknál tart.
Ünnepélyes keretek között
tették le csütörtökön a Chervon Autó miskolci gyártóüzemének alapkövét. A beruházás
szeptemberben kezdődött, a
területen jelenleg a földmun-

kákat végzik a szakemberek.
A huszonhatezer négyzetméteres létesítmény mintegy 138
új munkahelyet teremt, és az
elektromos járművek alkatrészeinek és moduljainak, valamint hagyományos motoroknak a gyártására összpontosít
– jelentette ki az eseményen
Simon Waechter, a Chervon
Auto stratégiai és projektvezetője.

Visszatér a maszk, indul az oltási akcióhét
A negyedik hullám tetőzését
november végére, december
elejére várják a szakemberek.

A romló adatok miatt szigorított a járványügyi szabályokon a kormány – az erről szóló
rendelet csütörtök éjjel jelent
meg a Magyar Közlönyben.
Szombattól maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon,
az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken. A beltéri kulturális
és egyéb rendezvényeken, az
edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a
vendéglátó üzletekben viszont

csak az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat.
A bölcsődékben, az óvodákban, az iskolákban az igazgatók, a felsőoktatási intézmé-

nyekben a rektorok, az egyéb
munkahelyeken pedig a munkáltatók, vallási szertartásokon pedig a közösség határozhatja meg a maszkviselés

szabályait. Az ötszáz fő feletti rendezvényeket pedig csak
védettségi igazolvánnyal lehet látogatni. Az egészségügyi
dolgozók számára kötelezővé
teszik a harmadik oltás felvételét is.
A kormány november 2228. között oltási akcióhetet
hirdetett, az oltásra érkezőknek nem kell előzetesen időpontot foglalniuk, időpontra
bejelentkezniük, regisztrálniuk. A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Központi Kórház honlapjának tájékoztatása szerint
az intézmény oltóközpontja
Miskolcon, a Szentpéteri kapu
72-76. szám alatt várja az oltakozni vágyókat.
MN

– A villamosítás trendje és az
autóipari ellátási lánc lokalizálásának szükségessége a zavarok
minimalizálása érdekében már
most számos beruházást vonz
Európába. A Chervon Autó magyarországi gyára a motorházakra, inverterekre és akkumulátormodulokra összpontosítva
tökéletes helyzetben van ahhoz,
hogy kihasználja ezeket a trendeket, és jó kilátásokkal rendel-

kezik a további növekedésre a régióban – tette hozzá.
– A Chervon elkötelezett az
elektromos autógyártás irányában, missziója az, hogy minél nagyobb részesedést tudjon
szerezni a nulla emissziós autózás támogatásában – ezt már a
Chervon Auto Kft. cégvezetője
jelentette ki az alapkő letétele
előtt.
Folytatás az 3.oldalon

Hirdetés

A Búzatéri Príma pékség kínálata
frissensültekkel, meleg ételekkel bővült!

Nálunk is elfogyaszthatod, de akár
magaddal is viheted! Várunk szeretettel!
3527 Miskolc, Ady Endre 9. (Búzatéri aluljárónál)

Tel: 06-70/904-3772
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Minden nap másokat szolgálnak
A jeles nap alkalmából ebben az esztendőben is tizenkét, a szociális szférában
dolgozó szakember kapott
elismerést.
A szociális munka napja alkalmából tartottak ünnepséget
hétfőn délelőtt a miskolci városházán. Az eseményen Veres Pál
polgármester mondott köszöntőt, aki úgy fogalmazott: egy
társadalom fokmérője, hogy
miként bánik azokkal, akik segítségre szorulnak.
– A szociális munka egyidős
az emberiséggel, hiszen a történelem során minden közösségben fontos volt, hogy gondoskodjanak
szegényeikről,
betegeikről, elesettjeikről. A másoknak történő segítségnyújtás

Városszerte összegyűjtik
a lehullott lombot
Már október első hetében
elkezdte összegyűjteni a
lehullott faleveleket a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

A szociális szférában dolgozó szakembereket ismertek el a városházán. Fotó: Juhász Ákos

nem csupán szép gesztus, hanem az egyik legnagyobb emberi cselekedet, azonban a szociális
munkát végző személyek ennél
sokkal többet tesznek. A szo-

Díjazottak:
Balogh-Balajti Andrea, a MESZEGYI humánpolitikai ügyintézője
Bodnár Petra, a MESZEGYI Avasi Területi Szolgáltatási Központjának
családsegítője
Csinyi Attila, a Miskolci Autista Alapítvány technikai csoportvezetője
Gyulaházi Katalin Gyopárka, a MESZEGYI Mesemalom Bölcsődéjének
kisgyermeknevelője (Sóvári Lídia bölcsődevezető vette át)
Kovácsné Takács Mónika, a MESZEGYI Őszi Napsugár Otthonának
vezetőápolója
Kovács Éva, a Szépkorúak Háza részlegvezető-ápolója
Malinkó Tiborné, a Szépkorúak Háza szociális munkatársa
Plósz Enikő, a MESZEGYI Család- és Gyermekjóléti Alapellátások
Igazgatóságának települési feladatellátási munkacsoportjának vezetője
Prámer Béla, a MESZEGYI létesítményüzemeltetési osztályának
gépjáművezetője
Szabados József, a MESZEGYI Avas I-es számú Idősek Klubjának volt
szociális gondozója (özvegye, Szabadosné Bihari Ágnes vette át
az elismerést)
Szögedi Lenke, a Szeretet Alapítvány „Csilla Bárónő” Szeretetotthon
szakácsa
Telekesné Ács Eszter, a MESZEGYI Aranykor Idősek Otthona gondozója

ciális munkát végzők minden
egyes nap mások szolgálatába
állítják saját tudásukat, hogy elhivatottsággal és alázattal, munkájuk minden egyes percében
másoknak nyújtsanak segítséget
– jelentette ki a városvezető, aki
hozzátette, „fontos lenne, hogy
ne csak az év egy napján, hanem
minden alkalommal, amikor lehetőség nyílik rá, megköszönjük
a szociális ágazatban dolgozók
munkáját”.
November 12-ét a Szociális
Munkások Nemzetközi Szövetsége kezdeményezésére 1997
óta ünnepeljük a szociális munka napjaként. Ez az időszak
minden évben jó alkalommal
szolgál arra, hogy a szakterület
felhívja a közvélemény figyelmét azokra, akik az elesettekért
dolgoznak.
A szociális és gyermekjóléti
ellátásban több mint ezren dol-

goznak Miskolcon – mondta el
lapunk kérdésére Gúr Péter Attila, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI)
igazgatója.
– Több tízéves múltra tekint
vissza Miskolcon a szociális
munka hete programsorozat,
ahol a szférában dolgozó szervezetek szakmai előadásokkal,
közösségfejlesztő és szórakoztató rendezvényekkel ünnepelnek. Ez az idén már második
alkalommal elmarad. Ennek
ellenére is örömmel tölt el az a
tény, hogy legalább ez az egynapos ünnepség megvalósulhatott, ahol az elismeréseket
átadhattuk munkatársainknak
– mondta az igazgató, aki kiemelte, az egyhetes programsorozatot terveik szerint tavasszal
mindenképpen bepótolják.
Tajthy Ákos

Hogy a munkát mikor tudják végezni, az persze nagyban függ az időjárástól is. A
Városgazda mindenesetre
arról tájékoztatta lapunkat,
hogy az októberi kezdést követően, november közepéig több mint 2200 köbméter
zöldhulladékot szállítottak
el a miskolci közterületekről.
– A város területén rengeteg a fa, ősszel nagy mennyi-

ségben hullajtják leveleiket,
amit tizenegy, gyűjtőtartál�lyal rendelkező géppel, valamint kézzel gyűjtünk össze.
A főbb prioritási helyszínek
a főútvonalak, a terek, a díszterek, a játszóterek, a lakóövezetek és az idegenforgalmi
szempontból kiemelt területek – hangsúlyozta a Városgazda.
Hozzátették, a zöldhulladék a Nádasréti telephelyre
kerül, ezt követően – a környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően – további hasznosításra elszállítják.
MN

ÖSSZEFOGÁSSAL SIKERÜLT

Borításból burkolat a Cserhát utcán

Önkormányzati és civil finanszírozásból láttak neki
a perecesi Almás utca leaszfaltozásának.

Több mint tízéves vágya
teljesült a Cserhát utcában
lakóknak azzal, hogy a héten
aszfalt került a házaik elé –
jelentette ki Erdei Sándor
Zsolt önkormányzati képviselő az utcarész péntek délelőtti felavatásán.

A lakosok többéves igénye
és egyben a mindenkori városvezetés régi adóssága volt
Bazin Levente (Velünk a Város) önkormányzati képviselő szerint, hogy az Almás utcára útburkolat kerüljön.
– Rengeteg terv létezett már,
ezeket nagy munkával sikerült
végül összeillesztenünk. Hálás
vagyok a környékbelieknek,
név szerint Boros Zoltánnak,
aki a lakosokat összekovácsolta, ezzel több mint hárommillió forintot összegyűjtve.
A közel harmincmillió forintos beruházás finanszírozása azonban több lábon áll:
a lakossági gyűjtés mellett
képviselői alapból és önkormányzati költségvetési pénzből tevődik össze.
– A hat méter széles, kétszázharminc méter hosszú,
ezernégyszáz négyzetméternyi dupla rétegű aszfaltcsíkot
a két oldalán kiemelt szegéllyel
látják el, hogy a domboldalról
érkező csapadék ne vigye fel rá
a hordalékot, mindemellett pedig az útszakasz vízelvezetése
is biztosítva lesz – ismertette

Durda Péter, a városüzemeltetési és műszaki osztály vezetője
a Rónától a Hegedű utcáig terjedő munka részleteit.
– A 2019-es önkormányzati
választásokat követően azonnal világos volt számunkra,
hogy az egyik legkomolyabb
adóssága az előző városvezetésnek az úthálózat fejlesztésének elmaradása – idézte fel az
MSZP-Párbeszéd parlamenti
képviselője. Varga László kifejtette, az elmúlt években érzékelhetően romlott a meglévő
aszfalthálózat állapota, de a kiépítettség sem tartotta a lépést
a lakosságszám emelkedésével.
Számításai alapján az ipar
űzési és a gépjárműadó elvonásával évente mintegy félmilliárd forinttól esnek el a
miskolciak, az összeg egy-egy
hasonló aszfaltozásnál igencsak
hiányzik. Elmondása szerint ő
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maga is többször nyújtott be a
központi költségvetéshez módosító indítványt, hogy a város
pluszforrásokat kaphasson útburkolatának felújítására.
Varga László megállapította,
egy kétéves folyamat végére került pont azzal, hogy az önkormányzat szövetségeseket talált
az itt lakókban. A szocialista
politikusok egyúttal sajnálatukat fejezték ki, hogy a térség
fideszes országgyűlési képviselője, Hubay György többszöri
megkeresésre sem nyújtott segítséget a néhány hét alatt teljesülő beruházáshoz.
– A széles körű összefogásban semmilyen kormányzati
támogatás nincs, márpedig
az ilyen volumenű beruházásokat pályázatok útján kellene megvalósítani – összegezte Bazin Levente.
Bódogh Dávid

A csapadékvíz elvezetésének rendszerét az önkormányzat már 2013-ban kialakította, mivel azonban a
telkek nagy részén akkor még
jelentős tehergépforgalommal
járó építkezések folytak, így az
útszakasz aszfaltozását nem
végezték el. Mára azonban az
utca túlnyomóan beépült, így
minden rendelkezésre állt ahhoz, hogy az övezetet megfelelően kialakítsák.

– Az eddigi zúzalékos útszakaszt immár öt méter
szélesen és kétszázhúsz méter hosszan egy ezeregyszáz
négyzetméternyi aszfaltcsík
borítja – taglalta Erdei Sándor Zsolt, hangsúlyozva: a beruházás a helyiek anyagi támogatásával valósult meg.
A Velünk a Város frakciójának tagja képviselői alapjából
8,5 millió forintot fordított a
műveletre – ezt egészítette ki a
lakók 4,6 milliós hozzájárulása. A képviselő hálájának jeléül ezért emléklapot nyújtott át
a helybélieknek az érintett útszakasz megújulásáért tett erőfeszítésükért.
– Az utca végén korábban
kialakítottunk egy játszótérrel
és filagóriával ellátott közössé-

gi helyet, ahová szívesen eljárnak az itteniek, ezért is volt elsődleges, hogy az utcaburkolat
végre odáig is kiépüljön – fogalmazott Fehér János, a közösségi összefogást mindvégig
szorgalmazó lakos.
Csaknem húsz centiméternyi beton alapozza meg a
hatcentis kopóaszfaltréteget –
tudtuk meg a pontos paramétereket. A munka részleteiről
a kivitelező elmondta: magas
minőségre törekedtek, éppen
ezért a főként autóutakra jellemző építési technikát alkalmazták. A korábbi murvás és
zúzalékos borítás állaga leginkább csapadékos időszakban
romlott tovább.
– Tervezünk még a környéken játszóteret és felnőtt
kondiparkot is, amelyek az
ugyancsak rövidesen elkészülő
kosárlabdapálya mellett kaphatnak majd helyet – ecsetelte
Erdei Sándor Zsolt, hozzátéve: egyik legfontosabb feladata
képviselőként az utak javítása.
Végül hosszú távú célként
jelölte meg, hogy ciklusa végéig a választókerület minél több
útszakasza újuljon meg, így
többek közt az Árok, a Tinódi,
a Feszty Árpád és a Wass Albert utcákban is szeretné rendbe hozni a felületet.
B. D.
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Miskolci Napló – A város lapja

„Csak a kormányváltás
oldhatja meg a helyzetet”
Parlamenti elutasításba ütközött Varga László (MSZP-P)
országgyűlési képviselő azon indítványa, amiben azt kérte,
hogy az állam újból támogassa a város tömegközlekedését.
– Ahogy ígértem, heteket
vártam, mindezt azért, hogy
egy többpárti indítványt
nyújthassak be, hiszen nem
pártpolitikai kérdésről van
szó – idézte fel az ősz elején
bejelentett kezdeményezését Varga László csütörtöki
sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki honatya még szeptemberben kérte fel a város
két fideszes parlamenti képviselőjét, Csöbör Katalint és
Hubay Györgyöt, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéséhez.
– Az előző városvezetés az
MVK Zrt.-t megillető közszolgáltatási díjat 2016-tól
nem teljesítette, így az 2020ra mintegy négymilliárd forintos tartozást tett ki a cég
irányába – hangzott el a sajtótájékoztatón.
A politikus emlékeztetett:
a helyi közösségi közlekedés

feladatainak ellátása érdekében Miskolc 2019-ig folyamatosan megkapta azt az
állami támogatást, amelyet
aztán 2020 elején – ahogy
fogalmazott: „a pandémia
leple alatt” – a kormány elvett, ezzel pedig évi újabb ötszázmilliós hiányt generálva
a városvezetés kasszájában.
Elmondta: nem érte meglepetésként, hogy egyetlen kormánypárti kérdés,
hozzászólás vagy észrevétel nélkül szavazta le az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága kedd délelőtt, hogy
napirendre tűzzék az indítványát.
Varga egyúttal vállalást is
tett: a reményei szerint jövő
tavasszal felálló új kormány
az önkormányzatok és a tömegközlekedés finanszírozását is helyreállítja majd.
Bódogh Dávid

CHERVON AUTÓ:
LETETTÉK AZ ALAPKÖVET

Ünnepélyes keretek között tették le csütörtökön a Chervon
Autó miskolci gyártóüzemének alapkövét.

Folytatás az 1. oldalról

Gaál Gyula hangsúlyozta, az
elektromos autógyártás piaca,
illetve az ilyen járművek iránti
kereslet várhatóan rohamosan
felgyorsul majd egész Európában a következő években. Ennek
az az oka, hogy az unió környezetvédelmi és autóipari politikája alapján 2035-től valószínűleg nem lehet majd belsőégésű
motorral szerelt új gépjárműveket forgalomba helyezni. Éppen
ezért előnyt jelent majd Miskolc
számára is, hogy a cég innen biztosítja az alkatrészeket az európai vevők számára.
– Nagy a kereslet az általunk
értékesett alkatrészek iránt. Mis
kolci beruházásunk már most
konkrét vevői rendelésekre,
igénybejelentésekre alapul. A következő hat év kapacitása szinte teljes egészben le van kötve,
ami azt is jelenti, hogy az átadást
követően a gyár azonnal pénzt
termel majd, egyben aktív szereplője lesz a régió munkaerőpiacának – emelte ki Gaál Gyula.
Nagyon fontosnak tartják,
hogy szoros együttműködést
alakítsanak ki a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai, valamint Műszaki Anyagtudományi Karával. „Lényeges
számunkra, hogy a kampuszon
felhalmozott műszaki tudás átültethető legyen a Chervon Autó
napi tevékenységébe is” – szögezte le.

ÁTADTÁK TELEPHELYÜKET
A SEG Automotive újonnan
épült létesítményének kialakításával a szirmabesenyői
lett a cég legnagyobb európai
gyára.
Hivatalosan is átadták a SEG
Automotive új hazai központját. A létesítményt most a kormány képviseletében Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Csöbör Katalin országgyűlési képviselő,
Veres Pál, Miskolc polgármestere és Bodnár Krisztián, Szirmabesenyő településvezetője
tekintette meg.
Az eseményen Dobos Péter
műszaki gyárigazgató emlékeztetett arra, hogy az avatóünnepséggel hivatalosan is lezárult a költözés.
– Közel ötven gyártósort és
területet mozgattunk át, több
mint nyolcszáz berendezést
költöztettünk, mindezt több
mint százhetven kamionnal.
Azért, hogy vevőinket folyamatosan ki tudjuk szolgálni
négyezer-kilencszáz palettányi
pufferterméket gyártottunk le,
hogy a kiszállítás a munka újraindításáig is rendben menjen. Azonban nem csak a már
korábban meglévő sorainkat,

tesztgépeinket költöztettük át,
nemrégiben átvettünk a németországi leányvállalattól számos funkciót – mondta.
Arról már korábban is írtunk, hogy a szirmabesenyői
lett a SEG Automotive legnagyobb európai gyára, a vállalat
termelési hálózatának gerincét
alkotja, és alapvető szerepet játszik mind a személy-, mind a tehergépjárművek piacán. Dobos
Péter kiemelte, az új telephely
emellett egyre több kutatási és
fejlesztési lehetőséget kap arra
is, hogy megoldásokat találjon a
ma és a holnap kihívásaira.
„Egy hároméves projekt
keretében bővül a K+F tevékenységünk olyan korszerű
indítómotorok és generátorok
fejlesztése céljából, amelyek
megfelelnek az autóipari szabá-
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lyozások egyre szigorodó normáinak” – tette hozzá a műszaki gyárigazgató.
A SEG Automotive fejlesztéseit a kormány is támogatta, a
beruházást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
és a térség országgyűlési képviselője is méltatta. Csöbör Katalin úgy fogalmazott: „A térségünket választó vállalatokat
mi kétféleképpen tudjuk segíteni. Egyrészt jelen esetben az új
csarnokban lévő új gyártósorhoz, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységük bővítéséhez
adtunk támogatást, aminek köszönhetően új mérnököket is
tudnak foglalkoztatni. A másik, amit tudunk nyújtani, hogy
fejlesztjük a térség közlekedési
infrastruktúráját.”
T. Á.

Korszerű körülmények között dolgoznak. Fotó: Horváth Csongor

Veres Pál: „Nagy győzelem ez, hiszen a Chervon Miskolcot választotta”. Fotó: Horváth Csongor

A 17,5 milliárd forintos projektet a kormány 5,3 milliárd
forinttal támogatja. Az eseményen Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője
és a külgazdasági és külügyminiszter is méltatta a vállalat törekvéseit, amely a kínai
zöldmezős beruházások egyik
úttörője hazánkban, és a világjárvány ideje alatt is folytatja a
beruházásokat. Szijjártó Péter
úgy fogalmazott, három közös
pont biztosan van a Chervon
Autó és a S.E.G.A. Hungary
között.
Az egyszer, hogy egy kínai
vállalat beruházását ünnepeljük. A második, hogy itt is és
ott is autóipari beruházásról
beszélünk, a harmadik, hogy
mindez Miskolcon és a környékén történik. Ebből három

dolog mindenképpen következik a magyar gazdaságpolitika
lényegét tekintve.
Először is az, hogy a Kínával
fenntartott együttműködésünk
nagyon komoly hasznokat hozott az országnak. A kínai beruházások első számú közép-európai beruházási célpontjává
vált Magyarország. A kínai beruházó vállalatok nagyon komoly mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság gyors
újraindulásához és növekedéséhez. A második következtetés, hogy hazánk továbbra is az
európai autóipar egyik zászlóshajója. Az utolsó pedig az, hogy
Északkelet-Magyarország és
annak felgyorsuló fejlődése továbbra is a magyar gazdaság
motorjaként tud funkcionálni –
jelentette ki a miniszter.

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a Chervon miskolci beruházását 2020
őszén jelentették be, a kínai cég
azóta folyamatosan tárgyalt a
Nemzeti Befektetési Ügynökséggel és a Miskolc Holding
Zrt-vel. Miskolc polgármestere
lapunknak úgy fogalmazott, a
gyártócsarnok létesítése újabb
mérföldkő Miskolc életében.
– Nagyon nagy győzelem ez,
hiszen ez a cég sok-sok ország
közül Magyarországot, azon belül pedig Miskolcot választotta.
Nagyon köszönöm a Miskolc
Holding
Gazdaságfejlesztési
Igazgatóságának azt a munkát,
amivel előkészítették a beruházást. Az ő munkájuk eredménye
is az, hogy ezt a várost választotta a Chervon – hangsúlyozta Veres Pál.
Tajthy Ákos

„A rendszer jól működik”

Október elejére mind a
harminckét városi fenntartású óvodában megalakultak a szülői szervezetek.
Folytatás az 1. oldalról

A közgyűlési teremben szerdán a szülők és a vezetők megosztották tapasztalataikat az
augusztus 1-jén elindult rendszerrel kapcsolatban. Begál Adrienn-nek mindkét gyermeke a
Dózsa György Úti Tagóvodába
jár, ennek képviseletében vett
részt a programon. Számunkra az átszervezés nem okozott
fennakadást.
– Szülőkként csak az átszervezés előnyeit tapasztaljuk.
Örömmel vettük, hogy lesznek óvodapszichológusok az
intézményekben. Erre korábban nem volt példa. A források
átcsoportosításától azt várjuk,
hogy fejlődnek az óvodák.

A városi intézményekben
több mint százhetven csoportban mintegy háromezer-hatszáz gyermek kezdte meg a nevelési évet. Nem sokkal később
a szülői szervezetek is megalakultak. Petránné Képes Gizella,
a MIÓVI intézményvezetője
újra azt hangsúlyozta, men�nyire fontos, hogy a szülők, az
óvodapedagógusok és a vezetők tartsák a kapcsolatot. Hozzátette, a tervek szerint kéthavonta szerveznének hasonló
eseményt azért, hogy a szülőkkel való kapcsolattartás még
szorosabbá váljon.
– Az elmúlt hónapok bebizonyították, hogy a rendszer
jól működik – ezt már Varga
Andrea alpolgármester emelte
ki. – Mindig a gyermekek érdekeit tartjuk a legfontosabbnak, ebből a szempontból is jól
vizsgázik a MIÓVI. A szakmai

munkában történő előrelépés
is azt segíti elő, hogy az önkormányzati fenntartású óvodák versenyképesek tudjanak
maradni. Ezt a célt szolgálják a
forrásátcsoportosítások is.
Az alpolgármester arra is felhívta a vezetők figyelmét, hogy
a szülői szervezetek mellett a
közalkalmazotti tanáccsal és
a szakszervezetekkel is tartsák
fenn az együttműködést.
Hegedűs Andrea humánpolitikai tanácsnok szintén azt
emelte ki, hogy zökkenőmentes volt az átállás, az ígéretekhez híven a gyermekek semmit nem érzékeltek a miskolci
óvodai rendszer átalakításából.
Biztatta egyúttal a szülői szervezeteket, hogy kérdéseikkel,
felvetéseikkel forduljanak nyugodtan a vezetőkhöz, hogy
még hatékonyabbá válhasson a
rendszer.
Kujan István
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Fenntartható módon, a lehető legjobb színvonalon
A Miskolc Holding Zrt. tizenöt éves fennállása alkalmából készült, tagvállalatokat bemutató sorozatunkban
ezúttal az MVK Zrt. munkáját ismerhetik meg az olvasók.

Magyarországon a vidéki
városok közül elsőként Miskolcon indult el a villamosközlekedés 1897-ben, majd több
mint fél évszázaddal később,
1948-ban kezdődött meg a
városon belüli menetrendszerű autóbusz-közlekedés. Az új
évezredbe lépve mérföldkőnek
számított az MVK életében a
2006-ban elindított Miskolc
városi villamosvasút fejlesztése európai uniós nagyprojekt,
melynek során 2015-re megújult 9,6 kilométer, és meghosszabbítottak 1,6 kilométer
városi villamosvasúti pályát,
valamint harmincegy új típusú, alacsonypadlós Skoda villamos állt forgalomba.
Egy újabb nagy lépés a miskolci közlekedési vállalatnál a
környezetkímélő gázüzemű autóbuszok üzembehelyezése. A
környezetbarát, tiszta technológia felhasználásával egy gázüzemű autóbusz 98 százalékkal
kevesebb nitrogén-oxidot juttat
a város levegőjébe, mint a dízelmotoros változat. Negyven szóló
és harmincöt csuklós CNG üzemű autóbusz kezdte szolgálni a
miskolciakat 2016 márciusában.
– Az MVK – Covid-járván�nyal terhelt – jelenlegi nehéz
időszaka ellenére is a folyamatos fejlesztésre törekszünk

– mondta Demeter Péter vezérigazgató. – Ezért elektromos autóbusz beszerzésére és
az összes autóbusz egyidejű
töltésére is alkalmas töltőinfrastruktúra kiépítésére nyújtottunk be pályázatot a Zöld
Busz Programban. Az elnyert
pályázat eredményeként tíz
városi, háromajtós, alacsony
belépésű szóló autóbusszal bővül az MVK járműflottája. A
tisztán elektromos meghajtású
járművek várhatóan 2022 nyarától látnak el helyi közösségi
közlekedési feladatokat Miskolcon. Az utazási szolgáltatások színvonalának emelése
mellett a társaság kiemelt célja,
hogy csökkentse járművei károsanyag-kibocsátását.
A környezetvédelem mellett az MVK Zrt. elkötelezett az
okosváros program mellett is.
Az új villamosok után a CNG
típusú autóbuszok forgalomba
állásával ezeken a járműveken
is díjmentesen lehet internetezni. Miskolcon a város egyéb
szolgáltatásai mellett a közösségi közlekedés is folyamatosan
fejlődik és „okosodik”: a WIFI
szolgáltatás segítségével az utasok könnyedén megtervezhetik
utazásukat a Google Maps felületén, valamint csatlakozhatnak
az MVK Zrt. Facebook- és Instagram-oldalához, ahol minden hasznos utazási információról értesülhetnek.
Egy újabb projekt eredményeként pedig olyan utastájékoztató-rendszer alakult ki az elmúlt
években Miskolcon, amelynek
köszönhetően valós idejű infor-

Demeter Péter: a környezetvédelem mellett az MVK Zrt. elkötelezett az okosváros program mellett is

mációk érhetők el a megállókban. Több mint száz helyszínen,
a kihelyezett LED-kijelzőkön a
pontos idő mellett az érkező és
induló járatok száma, útirányuk,
és az indulásig hátralévő pontos idő is megjelenik. A táblákon
szöveges tájékoztatást nyújtanak a forgalmi változásokról és
az esetleges zavarokról. A segítséggel élők közlekedését is igyekeznek megkönnyíteni az információ hangalapú közvetítésével,
egy nyomógomb segítségével.
Fejlődik az értékesítési
rendszer is. 2020-ban – a veszélyhelyzetre való tekintettel – bevezették Miskolcon a
mobiljegy-applikációt, mel�-

A tél közeleg, a város készül rá

A közterületek és a városi díjköteles parkolóhelyek
kézi síkosság-mentesítését
szintén a Miskolci Városgazda Kft. végzi. Novemberben összesen kétszáztizenkét
helyszínre szállítanak szóróanyagokkal feltöltött tárolóedényeket.
A várost átszelő síneken
hókotró villamos biztosítja a
hideg évszakban a zavartalan
közlekedést – a speciális járművet azonban már most is
láthatták a városban. Ennek
okairól Juhász János, a miskolci közlekedési vállalat vil-

A hóügyelet diszpécserszolgálata november 15-étől
fogadja a lakossági bejelentéseket:
Gépi síkosság-mentesítés (az úttestre vonatkozóan)
+36 (70) 685 2000, hougyelet@varosgazda.hu
Kézi síkosság-mentesítés (járdák) – hétfőtől-csütörtökig
7:30-15:30-ig; pénteken 7:30-13:00-ig – +36 46 412 611; varosgazda@varosgazda.hu (munkaidő után, munkaszüneti
napokon a bejelentéseket +36 (70) 685 2000 telefonszámon
vagy a hougyelet@varosgazda.hu e-mail-címen tehetik meg.)

lamosközlekedési igazgatója
beszélt nekünk. Elmondta,
az MVK készül a télre: a hideg évszakban gyakran kell
kimennie a hóseprő villamosoknak a sínekre, a vezetők most erre gyakorolnak a
járművön. Kötelezően előírt
8 órás gyakorlatot kell teljesítenie tizennégy járművezetőnek.
A hókotró villamos egyébként 111 éves, és a fővárosból
került hozzánk.
– 1910-ben darus tehervillamosnak készítették Budapesten. 53 év szolgálat után
erősebb motorokat kapott, és
felszerelték hóseprő adapterekkel. 1997-ben került hozzánk. 1998-tól használjuk
rendszeresen. Érdemes tehát
jól megnézni ezt a matuzsálemi járművet, ami – hála a
folyamatos karbantartásnak
– tökéletesen üzemképes állapotban van – mondta Juhász János.
MN

– A vállalat vezetése és közel hétszáz munkavállalója
nap mint nap azon dolgozik,
hogy az önkormányzat által
megrendelt szolgáltatást fenntartható módon és a lehető
legjobb színvonalon teljesítse.
Emberileg és szakmailag is remek kollégákkal vagyunk körülvéve; sokan vannak, akik
már több évtizede szolgálják
a miskolci tömegközlekedést
– jellemezte a közösséget Demeter Péter vezérigazgató. –
Számos, országos szinten is
elismert eredményt tudunk
felmutatni. 2018-ban sikeresen szerepeltek kollégáink az
Autóbuszvezetők Európa-baj-

nokságán Berlinben, valamint
ugyanebben az évben és egy
évvel később, 2019-ben is az
országos járművezetői versenyen az autóbusz kategória
első helyezettje lett az MVK.
2019-ben az MVK megnyerte
a Közúti Utaskapcsolati Dolgozók Országos Versenyét,
melyet 2021-ben sikerült is
megvédeni.
A hamarosan útnak induló
adventi villamos közlekedése
pedig már hagyománnyá vált
Miskolcon, az ünnepi díszbe öltöztetett szerelvény eddig
négyszer nyerte el Európa legszebb adventi villamosa címet.
MN

Új varrógépek a MiProduktnál
A jó munkahelyi légkörnek
és a hatékony termelési tevékenységnek fontos eleme,
hogy milyen környezetben
zajlik a munka.

November 15-étől egészen
március 15-éig működtet
hóügyeletet az önkormányzat a Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft. közreműködésével.
A síkosság-mentesítést a
hóügyelet vezetőjének irányításával működő diszpécserszolgálat koordinálja. A
téli útüzemeltetés gépi feladatait a MIREHU Kft. végzi hat speciális, tolólappal felszerelt szórógéppel.
A nagyobb havazással járó
időszakokban további nyolc
nagy és nyolc kompakt kotró
bevethető, így szükség esetén
összesen huszonkét gép áll
rendelkezésre. A hó eltakarítását elsődlegesen a rendőrségtől, a mentőktől, a katasztrófavédelemtől, valamint az
MVK Zrt. járművezetőitől
beérkező információk alapján szervezi meg a hóügyelet
diszpécserszolgálata.

lyel a nap 24 órájában bárhonnan lehetőség nyílik az utasok
számára jegy- és bérletvásárlásra. Az alkalmazásban elérhető miskolci jegyek és bérletek palettája hónapról hónapra
folyamatosan bővült. Induláskor tizennégy díjtermék volt
elérhető mobiljegy formában,
mára pedig már harmincegy
jegy- és bérlettípusból lehet
választani.
2021 októberétől az MVK
húsz új, a mai kor követelményeinek megfelelő, a legtöbb
jegy- és bérlettípust árusító,
bankkártyaterminállal rendelkező automatával bővül Miskolcon.

A MiProdukt Kft. folyamatosan fejleszti a munkaeszközöket és a termelési környezetet – mondta Boros Attila, a
cég igazgatója.
Legutóbb új varrógépek érkeztek, miután a világítás tavaly már megújult, és még
idén új székeket is vásárolnak.
Kuru Tiborné Rita varrónő
számára a mozgásszervi problémái miatt nagyon fontos a kényelmes munkakörnyezet és a
könnyen használható eszközök
megléte, örül a fejlesztéseknek.

A többségében megváltozott
munkaképességű személyeket
foglalkoztató cég eltökélt, hogy
munkatársai korszerű környezetben tudják kiszolgálni a
megrendelők igényeit. A jövő
évnek is több korszerűsítési el-

képzeléssel vágnak neki, bíznak
abban, hogy nemcsak a meglévő munkavállalók érzik majd
a pozitív változást, hanem új
munkatársak is szívesen csatlakoznak a kollektívához.
MN

Hamar megtelt a konténer
Tizenhat szorgos önkéntes
munkájának köszönhetően
mintegy hét köbméter hulladékot gyűjtöttek össze múlt
szombaton a perecesi Debreceni Márton tér környékén.

Reggel 9 órakor kezdődött
a munka a tisztább környezetért, egy szeméttel kevésbé
teleszórt Bükkért. Perecesen,
a Debreceni Márton téren találkoztak azok az önkéntes
hulladékszedők, akik csatlakoztak Serbán Zsolt bükki

tisztasági nagykövet akciójához.
– Hozz magaddal kesztyűt,
szemeteszsákot, túrabakancsot és még egy társat! – szólt
a felhívás. Bazin Levente, a
térség önkormányzati képviselője ez alkalommal is segítette a szemétgyűjtést, intézte a konténert. Az eseménnyel
kapcsolatban annyit mondott:
„mellébeszélés helyett példát
mutatunk”.
Kemény, meredek terep, sár
és sok-sok szemét várta a ti-

zenhat önkéntest, akik hamar
tele is szedték a kihelyezett
konténert hét köbméter szeméttel. Az őszi, téli időszak
egyébként a szemétszedéshez
a legjobb, mert nyáron a növényzet elrejti a hulladékot. Így
beindulnak a környezettisztító
akciók is: legközelebb december 4-én tartanak szemétszedést. Az aktuális eseményekről
a http://special.tisztasaginagykovet.hu/ oldalon tájékozódhatnak.
MN
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Miskolci Napló – A város lapja

Nemzetiségek Háza
nyílt Miskolcon
Közösségi hely és kiállítótér is egyben a József
Attila utca 53. szám alatt
található tágas helyiség.
A részletekről a Nemzetiségek Házát egyesületként működtető Roma Polgárok Demokratikus
Mozgalmának
vezetője, Dancs Mihály beszélt
lapunknak. Megtudtuk, a miskolci cigány közösség kezdeményezésére indult a projekt,
amit aztán idővel kibővítettek,
és otthont szeretnének kínálni
a város mind a kilenc nemzetiségi önkormányzatának.
A több tízmillió forintos felújítás feltétele volt annak, hogy
térítésmentesen megkapják a
háromszázötven négyzetméternél is tágasabb ingatlanrészt,
aminek újjávarázsolásához az
Országos Roma Önkormányzat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül Vecsei

Miklós társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki
biztos és Miskolc városa is támogatást nyújtott.
S hogy mivel töltik majd
meg a teret? Szerveznek például kulturális és művészeti
eseményeket, színházi előadásokat, táncházakat, író-olvasó találkozókat, filmvetítéseket. Közösséget építenének,
és a nemzetiségi hagyományokat is szeretnék hitelesen
bemutatni. A tehetségek gondozásában már jelezte segítő szándékát Szegedi Dezső
Jászai Mari-díjas színművész
és a Romano Teatro Kulturális Egyesület is. A tervek
szerint decemberben már
programokkal várják az érdeklődőket, és januártól aztán
kibővülve, a többi nemzetiségi önkormányzat részvételével működik majd a Ház.
Kujan István
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Képek egy rockfotós naplójából
Hazai és külföldi rock– és
popikonok arcképeit vonultatja fel az Ady Művelődési
Ház legújabb tárlata.
David Bowie, Keith Richards,
Robert Smith, Pat Metheny, Szikora Róbert vagy Fenyő Miklós
portréi is megtekinthetők azon
a különleges tárlaton, ami kedden este nyílt meg az Ady Endre Művelődési Házban.
Az „Egy rockfotós naplója”
című tárlat Vértes György fotóit vonultatja fel és az NKA
Hangfoglaló Program Magyar
Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató alprogramja
és a beatkorszak.blog.hu közös
rendezésében valósult meg.
Hímer Bertalan Paya, a
Miskolci Kulturális Központ
(MKK) programszervezője, a
kiállítás rendezője az eseményen úgy fogalmazott, nem véletlen, hogy ezeket a felvételeket éppen az Adyban állították
ki, hiszen a diósgyőri művelődési központ a hazai könnyűzenének is fontos helyszíne:
két éve Poptörténeti emlékpont lett, idén pedig az Öröm a
Zene! szakmai díjat is megkapta, az év koncerthelyszíne lett. A
könnyűzenei szakíró a kiállítóval kapcsolatos emlékeit is felidézte.
– Gyuri 1977-ben kezdett aktívan fotózni, számtalan kultikus
magazinnál dolgozott, melye-

A diósgyőri művelődési központ a hazai könnyűzene fontos helyszíne. Fotó: Horváth Csongor

kért én már iskolás koromban
rajongtam, így fotóival már egészen fiatalon megismerkedtem.
Ezek a felvételek éppúgy végigkísérték életemet, mint egészen
elképesztő minőségű lemezborítói, melyekkel szintén hosszú
évtizedeken keresztül volt jelen
a hazai zenei életben – mondta.
Maga a kiállító betegség miatt
személyesen nem jelent meg az
Adyban, gondolatait így Bajnai
Zsolt, a Hangfoglaló program
elindítója tolmácsolta. „Sajnos a
Covid miatt nem lehetek veletek, pedig egy jó szülő mindig
a gyermekeivel marad, márpedig ezek a képek a gyermekeim.
Amikor felkértek, hogy válogas-

sak össze egy vándorkiállításnyi képet, újra elfogott az érzés,
hogy fontossá váltak ezek a poprock évek, és talán egy kicsit én
is. Negyven év nagyon nagy idő,
nem is tudtam, hogy válasszak
ki nyolcvan képet több ezerből”
– hangzott az üzenet.
Vértes György elsőként a
P-Mobil fotósa lett, később
sorra kapta a felkéréseket más
zenekaroktól is. Dolgozott a
legtöbb hazai zenésszel és rengeteg külföldivel is. A zenészek
többsége nemcsak munkával,
hanem barátságával is megtisztelte a fotóriportert. Saját
elmondása szerint lemezborítói közül a V’Moto-Rock:

Gyertyák című albumának borítójára a legbüszkébb.
– Maga a kiállítás már lassan
kétéves, de a koronavírus miatt
csak hosszabb szünetek közbeiktatásával tudtuk bemutatni az országban. Az elmúlt hónapokban
a lezárások közötti szabadabb
időszakokban a felvételek jártak Budakalászon, Szentendrén,
Debrecenben, Szolnokon, Marosvásárhelyen és Szegeden is.
Így érkeztünk most el Miskolcra,
és reméljük, még idén be tudjuk
mutatni őket a fővárosban is –
sorolta Bajnai Zsolt.
Az „Egy rockfotós naplója”
című tárlat december 12-éig
tekinthető meg. Tajthy Ákos

PILINSZKY 100: KÖLTŐ ÉS KATOLIKUS

Lengyel filmnapok

Száz esztendeje született,
negyven éve távozott az
élők közül Pilinszky – a
megyei könyvtárban tartott
emlékórán több szemszögből vizsgálták a költő hagyatékát.

Három nap alatt három
lengyel filmet nézhettek
meg az érdeklődők a Művészetek Háza Béke Art
termében. A héten zajlott
a XX. Lengyel Filmnapok
Miskolcon.

Pilinszky János a múlt század
második felének költőóriásai
közé tartozik. Olyan személy,
aki új alapokat keresett lírájához, prózájához, folyamatosan kísérletezett, hogy egy új,
a kornak megfelelő, érvényes
hangon tudjon megszólalni –
többek között ilyen és ezekhez
hasonló gondolatok merültek
fel a II. Rákóczi Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár által szervezett csütörtöki tematikus esten.
A mostanit a Pilinszky-emlék
év könyvtári rendezvényeinek
jelentős állomásaként aposztrofálták.
Az emlékórán három felkért
előadó – Gáspár Csaba László
vallásfilozófus, Juhász Ferenc
pasztorális helynök, mindszenti plébános és Irlanda
Kristóf költő, a Miskolci Egyetem hallgatója – mesélt arról,
ők mikor és miért figyeltek fel
Pilinszky műveire, és miként
hatott és hat a saját munkájukra, hivatásukra a költő.
Az egyik alapvetés, amiben
mindenki egyetértett, hogy
Pilinszky nem katolikus költő volt. Ezt a skatulyát egyébként még életében is gyakran
finomította: úgy fogalmazott,
ő költő és katolikus.

Lengyelországgal és a lengyel néppel hagyományosan
jó viszonyt ápol a magyarság. Ez városi szinten Miskolcra is igaz, aminek ékes
bizonysága volt az idén huszadik alkalommal megrendezett Lengyel Filmnapok –
Miskolc önkormányzata és a
Cine-Mis Nonprofit Kft. közös szervezésében.
Borkuti László, az önkormányzat közművelődési és
turisztikai tanácsnoka elmondta, a város lengyel közössége szerves része Miskolc kulturális életének.
„Nagy öröm számunkra,
hogy a nemzetiségi önkor-

„Pilinszky verseit olvasva az ember nem beszélni kezd, hanem elhallgat”. Fotó: Juhász Ákos

Az emlékórán először Gáspár Csaba László gondolatait
hallgatta a közönség.
– Annak, ha valaki Pilinszky verseit olvassa, megvan a
szörnyű következménye: az
ember ugyanis nem beszélni
kezd utána, hanem elhallgat.
A Miskolci Egyetem professzora a jelenlétről és annak
hiányáról beszélt. Ezt egy másik művészeti ágat boncolva
fejtette ki.
– Az absztrakt képzőművészetből hiányzik a jelenlét. Egy
tárgy új értelmet nyer egy adott
közegben. A nagyapám pipája
attól, hogy kiállítom, nem lesz
érvényes, csak az én számomra. A jelenlétről egy műalkotás
esetében akkor lehet beszélni,

ha a szemlélő bele tud helyezkedni egy történetbe, eseménybe, amit az adott szobor vagy
kép mesél. Az absztrakt művek
többsége tagadja, sőt eltünteti a
jelenlétet, aminek a hiánya Pilinszky számára rendkívül fájdalmas volt. Több ízben beszél
erről az érzésről és a jelenlét
fontosságáról. Úgy vélem, ez a
fajta látásmód nagyban meghatározta a művészetét.
Juhász Ferenc saját versélményén keresztül épített fel
egy képet a költőről.
– A Francia fogoly című
verset olvasni megrázó volt
számomra. A hátsó udvar végében lopódzó csupa csont
szökevény, aki a testi mámor
csúcsát élte át, mikor – biztos

helyre találva – falni kezdett
egy marharépát. Pilinszky itt
úgy ír róla: az étel „úgy tapadt
a szájra, és úgy adott, hogy
maga is evett”. Ezt a képet döbbenetesen élesnek találtam, és
sokat gondolkodtam rajta –
fogalmazott a plébános.
Irlanda Kristóf többek között egy Pilinszkyhez köthető
anekdotát elevenített fel.
– Amikor elvitték katonának, rengeteg könyvet csomagolt, de szinte mindet kidobta
a vonaton: egyiket sem érezte érvényesnek a helyzetében.
Egyedül az evangéliumot tartotta magánál. Ez egyébként
nagyban meghatározta a költői nyelvét is – fogalmazott.
Bájer Máté

mányzat minden évben
meghívja a barátait erre az
eseményre, ahol bemutatják
nekünk a lengyel filmtermés
legjavát” – folytatta.
A filmek kapcsán Bárcziné Sowa Halina, a Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke elmondta: „olyan filmekkel készültünk, amelyek
értékes, nagy jelentőséggel
bíró alkotások. Méltók az évfordulóhoz.”
Bíró Tibor, a Cine-Mis
Nonprofit Kft. igazgatója hozzátette, a cél az volt,
hogy megismertessék a lengyel filmkultúrát a miskolci
nézőkkel, „hiszen ezek az alkotások nagyon kis számban
jutnak el a magyar mozikba”
– mondta. Ennek a kezdeményezésnek a részeként az idei
CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon tematikus nap várta a nézőket.
Király Csaba

A lengyel filmtermés legjavát láthatták a három nap alatt. Fotó:
Horváth Csongor
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Ifjúsági Tanács közvetíti
a fiatalok érdekeit

Készítsünk együtt
diákhíradót!

Csütörtökön a szervezeti és
működési szabályzat elfogadásával, illetve a tisztségviselők megválasztásával
megalakult Miskolc Ifjúsági
Tanácsa. A testület célja ös�szefogni a város fiatalokkal
foglalkozó szereplőit, köztük
együttműködéseket generálni és ötleteiket, javaslataikat
a városvezetés felé csatornázni, hogy a megyeszékhely élhetőbb hely legyen az ifjúság
számára.

Hamarosan elindul a Miskolc Televízióban a város
hivatalos diákhíradója.

Megalakult Miskolc Ifjúsági Tanácsa. Fotó: Juhász Ákos

Az Ifjúsági Tanács létrejöttét
több ifjúságpolitikai mozzanat
előzte meg, amelyek létfontosságúak voltak ahhoz, hogy a
testület hitelesen kezdhesse el
működését. Ez alatt az értendő,
hogy a diákpolgármester korábbi megválasztása és a Miskolc Városi Diákönkormányzat
feltámasztása megteremtették a
városi fiatalok saját képviseleti
szerveit és személyeit.
A diákpolgármester és a
MIDÖK elnöke állandó tagként képviselhetik a fiatalok
érdekeit a tanácsban. Mellettük jelen van a város kijelölt
delegáltja, a területért felelős alpolgármester, az ifjúsági referens, illetve a Miskolci
Egyetem, Miskolci Szakképzési Centrum, a Miskolci Tankerületi Központ és a Miskolci

Kulturális Központ küldöttje.
Rajtuk kívül további tagok is
csatlakozhatnak majd a testülethez.
Az Ifjúsági Tanács elnökségét (elnök és két alelnök) a
polgármester kéri fel a feladatra, azonban az egyik alelnök személyére a testület tagjai tesznek javaslatot. A soros
alelnök ezúttal Rőczei Laura,
a MIDÖK-elnöke lett, a másik
– mindenkori – alelnök a diákpolgármester – ezúttal Hudák
Lilla –, míg az elnöki szerepet
Szarka Dénes önkormányzati
képviselő látja el.
Az alakuló ülést Varga
Andrea alpolgármester köszöntötte. Elmondta, hogy a
városvezetés számára roppant fontos az ifjúság megfe-

A gyermekek jogaiért
November 20. a gyermekek jogainak világnapja,
aminek apropóján közösségi megmozdulást szerveztek péntekre Miskolc
belvárosába. Szombat este
pedig kék színbe öltözik az
Avasi kilátó.
Az UNICEF felhívására november 20-án a gyermekjogokat ünnepeljük az egész világon. 1989-ben ugyanis ezen
a napon lépett életbe a Gyermekjogi Egyezmény, amelyet
Magyarország az elsők között
ratifikált. Az egyezmény összefoglalja azoknak a jogoknak a
minimumát, amelyeket minden államnak biztosítania kell
a gyermekek számára, így a
gyermekek életben maradását,
fejlődését, védelmét és a társadalomban való részvételét.
Az UNICEF színe a kék,
így a gyermekjogokra emlékeztetve az elmúlt esztendőkben a fél világ kékbe borult november 20-án
a Sydney Operaháztól, az
isztambuli Boszporusz-hí-

don át a New York-i Empire
State Buildingig. Idehaza
kék díszkivilágítást kapott
a Lánchíd, a Műcsarnok, a
Magyar Tudományos Akadémia homlokzata és számos vidéki helyszín is.
Az UNICEF felkérésére
Miskolc az idén is csatlakozik a
kezdeményezéshez, így szombat este sötétedéskor kéken világít majd az Avasi kilátó.
Pénteken pedig zenés akcióval készült a Nyitott Ajtó
Baptista Középiskola és a
Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola, hogy felhívják
a figyelmet a gyermekjogok
fontosságára (fotónkon). A
középiskola Meggyesalja utcai épületétől dobos felvezetéssel indultak el a diákok,
hogy aztán a Városház térre érve folytatódjon a zenés
megmozdulás. A virágóránál a Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra Djelem Djelem című számát adták elő a
résztvevők hangszeres kísérettel, felülnézetből szívalakot formálva.
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lelő szintű képviselete. „Egy
város jövője mindig azon múlik, hogy a fiataljai ott maradnak és telepednek le, illetve
megtalálják benne otthonukat, közösségeiket” – fogalmazott.
Az Ifjúsági Tanács létrehozásának ötletét is ez a gondolat generálta, hiszen a városvezetés egy olyan tanácsadói
testületet kívánt ezzel életre
hívni, amely véleményezi a
fiatalokat érintő előterjesztéseket és javaslatokat. Emellett
a tanácstagok által megfogalmazott önálló elképzelések is
a döntéshozók elé kerülhetnek. „Így valóban közösen
tudunk gondolkodni Miskolc
jövőjéről” – összegezte Varga
Andrea az elképzelést.

Az elnöki posztot betöltő
Szarka Dénes egyetértett: „lehetőség szerint minden helyi
fiatal véleményét be kell csatornázni várospolitikánk alakításába”. Kifejtette, hogy hosszú
távú stratégiát csupán az érintettek bevonásával lehetséges
sikeresen megalkotni, a fiatalok
esetében pedig az Ifjúsági Tanács egy jó eszköz a bevonásra.
Közel két évig tartó megalapozó munka eredményének
nevezte a testület megalakulását, a munka folytatásaként pedig a város Ifjúsági Koncepciójának megalkotását, közösségi
hely létrehozását, illetve a jövő
kihívásainak kezelését jelölte
meg. „A miskolci fiatalsággal
közösen” – zárta.
Király Csaba

A havonta jelentkező műsorhoz önkéntes iskolás riportereket, újságírókat, operatőröket és fotósokat is
keres a MIKOM Nonprofit
Kft. Várjuk azok csatlakozását,
akik belekóstolnának a média
világába, és szívesen lennének
a miskolci fiatalság szócsövei.
Azoknak ajánljuk elsősorban a Miskolc Televízió
legújabb műsorát, akik kipróbálnák magukat kamera
előtt és mögött, mikrofonnal
vagy fényképezővel a kézben, a klaviatúrán cikkeket
pötyögve, és emellett még
érdeklik is a városi fiatalság,
illetve közélet ügyei.
Az egyelőre „diákhíradó”
munkacímen futó, havonta

megjelenő magazinműsorunk célja, hogy a fiatalok
olyan témákat dolgozzanak
fel, amelyek valóban érdeklik őket és kortársaikat – és
mi ehhez biztosítjuk a felületet, a technikát, és tapasztalt
kollégáink még segítenek is
megvalósítani a diákhíradósok elképzeléseit.
Felső tagozatos általános
iskolás és középiskolás tanulók jelentkezését várjuk
e-mailben a cziffra.andrea@
mikom.hu címre. Ami feltétlenül legyen benne: életrajz,
néhány gondolat arról, hogy
miért érdekli a jelentkezőt a
diákhíradó, mit szeretne elérni, milyen témák érdeklik,
illetve, ha van már kész cikke, riportja, videója, fotója,
amire büszke, akkor azt is
szívesen fogadjuk.
MN

ÉLMÉNYEKKEL ÁLLÍTANAK PÁLYÁRA
Megnyitotta Képzési Információs és Élményközpontját a Miskolci Szakképzési
Centrum csütörtökön a Széchenyi utca 103. szám alatt.

Az átadón – melyen részt
vett Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese is – hangsúlyozták, hogy az
országban egyedülálló létesítményről van szó.
– Az MSZC tíz szakképző
intézményt működtet, ezekben tizenkilenc ágazatban
közel száz szakmát tanítunk
– mondta Molnár Péter főigazgató. – Minden érdeklődőt várunk a 7-8. osztályos diákoktól
kezdve, akik középfokú tanulmányaikra készülnek, a fiatal felnőtteken át a felnőttekig,
akik új szakmát szeretnének
tanulni. Képzéseink közt mindenki megtalálja a számára
megfelelőt. Ebben is nyújt segítséget a most átadott központ
– fogalmazott a főigazgató.
A Képzési Információs és
Élményközpont kínálta lehetőségekről Kiss Gábor, a szakképzési centrum kancellárja
beszélt bővebben.
– Tanácsadást szeretnénk
nyújtani; fontos, ha bejön ide
valaki, úgy érezze: pontos, hiteles, testreszabott információt kap. Nem várjuk el egy
átlagos, tanulni vágyó embertől, hogy ismerje a rendszert,
és egyedül döntsön. Megkér-

Az egyéni tanácsadás mellett élményközpontként is működik a hely. Fotó: Horváth Csongor

dezzük, hogy honnan indult,
milyen képzettsége van, mik
a céljai: ennek tükrében ajánlunk neki karrierlehetőséget.
Az egyéni tanácsadás mellett élményközpontként is
működik a hely, ahová csoportokat várnak, elsősorban
általános iskolai osztályokat.
– Szeretnénk átadni számukra minden rájuk vonatkozó,
fontos információt. Mindezt
persze az ő „nyelvükön”, stílusukban, új, érdekes technológiák megismerésén keresztül.
A karriertervezés ennek a korosztálynak a számára még nem
arról szól, hogy konkrét szakmákat válasszanak. Azt találhatják meg nálunk a fiatalok, hogy
mely területek, ágazatok állnak
közel hozzájuk. Ehhez kínálunk
– játékos formákban – olyan

technológiákat, amik ma már
megjelennek a gyakorlatban, az
egyes munkakörökben és az ahhoz tartozó képzésekben is.
Az információs központban több lehetőség áll a gyerekek rendelkezésére, hogy
megtudják, melyik terület
passzol leginkább hozzájuk.
– Kialakítottunk például
egy greenbox technikát alkalmazó ministúdiót. Ennek
segítségével megismerhetik,
hogyan működik a ma legnépszerűbb vizuális program.
Kitölthetnek egy játékos pályaorientációs tesztet is: harminc kérdés megválaszolása
után kapnak instrukciót, hogy
merre is érdemes elindulniuk.
Emellett kipróbálhatják magukat legórobot-autók építésében és működtetésében,

használhatnak virtuálisvalóság– eszközöket, láthatnak
3D nyomtatást és lézervágást.
Kiss Gábor azt is elmondta,
hogy miképp segítenek a különböző eszközök – például a
greenbox technika – a pályaorientációban.
– Több képzésünkben is helyet kap a multimédia. Mondhatnánk, hogy egy ilyen stúdió
csak a kreatív szakmákhoz kötődik, de sok cég használ már
ilyen technikákat: egy modern,
napelem-telepítéssel foglalkozó cég szakemberei drónokkal
készítenek felvételeket, ezeket
illesztik a tervekre. Tehát, bár
elsőre furcsa lehet, ma a különböző multimédiás és videós
technikák nagyon sok műszaki
területen megjelennek.
Bájer Máté
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RÉGI TELEK ÍZEI A MOST ASZTALÁN
A konzervek, a mirelit és a
friss áru szállításának lassan
űrtechnikával vetekedő módszerei előtt volt egy szó, amit
mi már alig ismerünk: nem.
Nagyanyáinknak jól kellett ismerniük ezt a kifejezést, a tél pedig kifejezetten a „nem” évszaka
volt. Nem voltak friss idényzöldségek és -gyümölcsök; nem volt
választék az üzletekben (sőt
akadt bőven olyan év, amikor
nyáron sem); ha süteményt készítettünk, nem ugorhattunk le a
szupermarketbe, hogy beszerez-

zük hozzá az epret, pohárdes�szerthez az érett ananászt. Abból kellett főzni, ami van.
A pincékben, kerti vermekben tárolt alma, cékla, gumós
zöldségek, sütőtök, káposzta,
hagyma és krumpli, a spejzben
tárolt mák, méz, lekvár, tojás,
liszt, dara, a rudakon lógva kitelelő sonka, kolbász és szalonna voltak – legjobb esetben – a
téli konyha kincsei. Emellett –
egyfajta antipillangóként – a
gondosan nevelt sertések változtak át tarjává, karajjá, csülökké, disznósajttá és hurkává

Tárkonyos krumplileves kolbásszal
30 dkg kolbászt karikákra vágunk, felaprítunk 2 szál sárgarépát, 2 szál petrezselyemgyökeret, 1 zellert, és az egészet egy
lábasba tesszük. Hozzáadunk egy fej apróra vágott hagymát
és 2 gerezd vékonyan szelt fokhagymát. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, tárkon�nyal fűszerezzük. Lassú tűzön félpuhára főzzük. Hozzáadunk
3 apró kockákra vágott krumplit is, majd továbbfőzzük, amíg
minden megpuhul. Egy kis doboznyi tejföllel habarjuk, és ös�szerottyantjuk.
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a – jellemzően téli – véres metamorfózis során.
Összefoglalva: nem készíthetett a háziasszony epres brownie-t ribizlihabbal november
végén, hiába az volt a család
kedvenc nyalánksága.
Egy olyan háromfogásos menüt állítottunk össze, ami a tél
konyhakultuszának ízeit vonultatja fel, de amit most is – amikor a fine dining és a molekuláris gasztronómia jelentik a
kulináris élvezetek arcvonalát –
bátran asztalra tehetünk egy vasárnapi ebéd során.
B. M.
Káposztás lapocka
3 kg sertéslapockát nagyobb darabokra vágunk. Felkockázunk 10 dkg füstölt szalonnát és zsírjára sütjük. A zsíron a lapockát (több részletben) megpirítjuk. Hozzáadunk 3 fej félkarikára vágott hagymát, sózzuk, borsozzuk, majd lefedve pároljuk.
A 2 kg savanyú káposztát ízlés szerint átmossuk (aki savanyúan
szereti, hagyja ki ezt a lépést), majd kicsit daraboljuk. Amikor a
hús már majdnem puha, hozzáadjuk a káposztát és a fokhagymát. Kevés vízzel felengedjük, hogy szaftosabb legyen, és lefedve
készre pároljuk.

Karamellizált körte fűszeresen
4 db megpucolt, kimagozott, félbe vágott körtére csepegtessünk citromlevet. Szórjunk cukrot egy vastagabb falú lábasba, és lassú lángon kezdjük el karamellizálni. Ne keverjük,
csak rázogassuk! Amikor barnulni kezd a cukor, adjuk hozzá
a körtéket lapos felükkel lefelé. Fűszerezzük fahéjjal és szegfűszeggel. Öntsünk rá kevés száraz fehérbort, majd kis lángon pároljuk az egészet puhára. Mielőtt levennénk a tűzről,
tegyünk a körtékhez 5 dkg vajat kisebb darabokban. Melegen
tálalva a legfinomabb.

Családi esemény? Osztálytalálkozó? Céges rendezvény?
Miskolc belvárosi éttermünk 60 főig vállalja
rendezvények teljes körű lebonyolítását.
További információ, ajánlatkérés: oregmiskolczetterem@gmail.com

Príma Pékség extrákkal:
bővült a kínálat
Minőségi frissen sült húsok
és köretek bőséges választékával várja vendégeit a Búza
térrel szembeni pékség.
A Príma Pékség pékáruit már
nem kell bemutatni azoknak a
vásárlóknak, akik számára fontos az egészségtudatos szemlélet. Azonban a Búza téri aluljáró
Centrum áruház felőli oldalánál
lévő boltban bővült a kínálat:
azoknak is érdemes ide ellátogatniuk, akik minőségi – és persze finom – frissensülteket vásárolnának ebédre, vacsorára,
amit elvihetnek, de akár helyben is fogyaszthatnak. A szolgáltatás a Fresh&Go nevet kapta.
– Az üzlet mérete lehetővé
tette, hogy újabb irányba nyissunk, és valamilyen más szolgáltatást is elérhetővé tegyünk
a kiváló minőségű pékáruk értékesítése mellett – számolt
be palettájuk bővítéséről Juhász Ferenc tulajdonos. – Úgy
döntöttünk, hogy – az egyik
nagy üzletlánc mintáját követve, mégis kicsit más úton járva – belekezdünk különböző
meleg ételek forgalmazásába
is. A legmagasabb kategóriájú
cégek termékeit áruljuk. A hasonló profilú, multikban megtalálható boltokban például
39 százalékos húspépből ké-

szül a rántott csirke. Mi ezzel
szemben 100 százalékos filét
teszünk a pultra.
A Fresh&Go választékában
számos – főként panírozott –
termék található.
– Tízféle frissensültet és
ugyanennyi fajta köretet árulunk. Található kínálatunkban
például ropogós hasáb- és
édesburgonya, kétféle burgonyapogácsa, ízletes röszti,
hagymakarika és többféle rizsvariáció. Rántott formában pedig gombakalapokat, brokkolit
és karfiolt kínálunk a vevőinknek. A sültek terén szerettünk
volna mást nyújtani, mint az
egyéb, hasonló üzletek. Ezen
a vonalon is ragaszkodtunk a
pék
áruknál már megszokott
minőséghez.
A Fresh&Goban kétféle rántott húst árulnak (csirkéből és
sertésből), plusz sajttal, sonká-

val, valamint spárgával és sajttal töltött húsokat. Ezek mellett
sokak kedvence, a hortobágyi
húsos palacsinta is megtalálható náluk, ami garantáltan nem
éttermi maradékokból készült,
így azok számára is ajánlják,
akiknek fenntartásaik vannak
az étellel szemben a régi rossz
konyhai hagyományok miatt.
Háromféle halat is vásárolhatnak a vendégek: sajttöltetes
halfilét, valamint alaszkai tőkehalat és lazacfilét. Azok pedig,
akik mindennél jobban kedvelik a roppanós falatkákat, kérhetnek csirke nuggetszet – sorolja Juhász Ferenc.
A frissensültek mellé savanyúságot is lehet választani: almapaprika, csalamádé, kétféle
uborka, cékla, gyöngyhagyma,
savanyított dinnye és bébikukorica is található a Fresh&Go kínálatában.

A kiszállítás ingyenes!

Hirdetés

KISZÁLLÍTÁSI TERÜLETEINK:

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

Figyelje akciónkat a Facebookon!
Testvérvárosok útja 16. (volt százas bolt helyén)

Pizzák, hamburgerek,
gyrosok!

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

MIÉRT MISKOLC? 33. RÉSZ – AZ ÉVSZÁZAD
MECCSE DIÓSGYŐRBEN

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

Azért, mert egyedül a Diósgyőr labdarúgócsapatából volt
egyszerre kilenc focista tagja a
magyar válogatottnak.
Ha valaki Diósgyőrben jár
és fociszerető ember, gyakran
hallhat az öreg drukkerektől
arról a meccsről, amit csak úgy

emlegetnek, hogy az évszázad
meccse. Harminc évvel ezelőtt
néhány diósgyőri srác történelmet írt. Történt ugyanis, hogy a
magyar olimpiai labdarúgó-válogatott az első meccsen, Pitestiben elszenvedett kétgólos
veresége után a diósgyőri sta-

1979-ben az olimpiai válogatott Lengyelországban, Wroclawban az első csoportmérkőzésén 1-0-s vereséget szenvedett.
Hat diósgyőri játszott: Szántó, Salamon,
Kutasi, Oláh, Tatár és Borostyán. A lengyelek elleni hazai meccset Diósgyőrben
rendezték. Ekkor nyolc DVTK-játékos (Ve-

dionban, egy fantasztikus hangulatú mérkőzésen nemcsak kiegyenlítette hátrányát, hanem a
meccs vége előtt nem sokkal belőtte a továbbjutást jelentő harmadik gólt a románok hálójába.
De nem ezért az évszázad
meccse, hanem azért, mert a
magyar válogatott akkor szinte
egyet jelentett a Diósgyőr labdarúgócsapatával. Nem kevesebben, mint kilencen voltak
tagjai a keretnek. Ilyen nem
volt, s valószínűleg nem is nagyon lesz már a magyar labdarúgás történetében.
Veréb, Szántó, Salamon, Kutasi, Oláh, Tatár, Borostyán,
Fükő és Fekete. Kilenc diósgyőri válogatott mezben.
Amikor ők gyerekként focizni kezdtek, a bőrfoci még ritkaságszámba ment, így a sze-

réb, Szántó, Salamon, Kutasi, Oláh, Tatár,
Borostyán, Fekete L.) kezdett, de csereként
Fükő is pályára lépett, így összesen kilenc
diósgyőri vette ki a részét a 2-0-s sikerből.
A románok elleni idegenbeli összecsapáson
öt DVTK-s (Szántó, Salamon, Kutasi, Oláh
és Tatár) lépett pályára. A hazaiak 2-0-ra

gényebb utcákban jól kitömött
rongylabdák, másutt apró pet�tyes gumilabdák állták a gyereksereg rúgásait. Ha tehették
volna, bizony reggeltől estig
csak fociztak volna. Így volt ez a
diósgyőri stadion környékén is,
ahol esténként a jól ismert szülői kérdésre:
– Mi leszel, ha nagy leszel? –
a fiúgyermekek többsége büszkén válaszolta:
– Focista.
Így nőttek fel a Tátra utca
környékén is a gyerekek, ahol a
meccseknek mindig voltak fel-

győztek. A visszavágón már hat diósgyőri
öltötte magára a címeres mezt: Szántó, Kutasi, Oláh, Tatár, Borostyán, Fekete. A magyar csapat remek játékkal, Fekete, Borostyán és Kiss László góljával 3-0-ra győzött,
így 3-2-es összesítéssel továbbjutott a selejtezőcsoportba.

nőtt nézői, közöttük olyanok
is, akik a diósgyőri labdarúgócsapat mellett dolgoztak. Valószínűleg ők voltak azok, akik
biztatták a tehetségesebb gyermekeket arra, jelentkezzenek a
Diósgyőri VTK serdülőcsapatába. Ebben a város és városkörnyék tehetséges gyermekeiből
álló csapatban találnak egymásra olyan későbbi legendák,
mint a Tátra utcai Oláh Feri, a
görög Theodoru testvérek, Szabó Laci, a Ságvári iskolás Fekete
Laci, a sportiskolás Tatár Gyuri.
Hát így született meg a hetvenes
évek közepére minden idők legnagyobb csapata, a diósgyőriek
aranycsapata.
A románok elleni mérkőzés
reggelén a boltokban, a sarki
kocsmákban – melyeknek akkor sem volt szűkében a város –,
no meg a munkahelyeken már
csak a délutáni meccsről beszél-

tek a férfiak. Volt olyan középiskola, ahol a délutáni gyakorlati foglalkozás alól az egész
osztály mentesült, azzal az indokkal, hogy szurkolni mennek a válogatottnak. Szomszédunk, Gajdos Béla, már délben
becsöngetett hozzánk, hogy siessünk, mert azt mondják, már
alig maradt jegy.
– No, akkor, induljunk! –
mondta apám, s mint ilyenkor
mindig, felvette kockás ingét,
melyet kigombolva, de zakóval
viselt. Igaza volt Bélának, mert
én még annyi embert Miskolcon meccsre menni soha nem
láttam. Minden irányból hos�szú sorokban kígyóztak az emberek a stadion felé. A buszokon
és villamosokon mozdulni nem
lehetett, még a híres miskolci
sárga villamosok ütközőin is
emberek utaztak.
Fedor Vilmos

Hirdetés

A HOLDING
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN
AZ ÖN EGÉSZSÉGE
AZ ELSŐ!

November 22-étől további szigorítások
az ügyfélszolgálaton
A fennálló járványügyi állapotok miatt a
Szemere Bertalan u. 5. sz. alatt lévő Miskolc
Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodájába – ahol
a távhőszolgáltatási, a vízszolgáltatási és az
ingatlangazdálkodási ügyek intézhetők – november 22-étől kizárólag az orrot és a szájat
eltakaró maszkkal lehet belépni. Az ügyfélszolgálaton csak a nyitott pultok számával
megegyező számú ügyfél tartózkodhat.
A korábban előírt biztonsági intézkedések,
mint például a testhőmérséklet-mérés és

kézfertőtlenítés továbbra is érvényben maradnak.
Ügyfeleinknek 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.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: +36 46 533-120,
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu
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ÚJRA LEHET
SIKLANI A JÉGEN
Az elmúlt hétvégén lehetett először korcsolyázni a
kettes jégpályán.

Múlt szombaton újra
megnyitotta kapuit a nagyközönség számára a Miskolci Jégcsarnok kettes pályája.
Aznap három alkalommal,
vasárnap kétszer, most pénteken pedig egyszer volt lehetőség a korcsolyázásra.
Ezen a hétvégén rendezik meg a DVTK Kelet-Magyarország Kupa nemzetközi
műkorcsolyaversenyt, a kétnapos megméretésen közel
kétszázan indulnak, szombaton a legkisebbek mutathatják be programjukat a
kispályás versenyen, majd a
már nagy pályán induló mini
chicks, chicks, mini cubs,
cubs korosztályok versenyzői
futják kűrjeiket. Késő délután
láthatjuk a „nagyok” rövid-

programjait: először az advanced novice, majd a junior
és szenior versenyzőket. Vasárnap reggel a szabadprogramokkal kezdenek, majd dél
körül indulnak a basic no
vice, délután pedig az intermediate novice kategóriák.
A verseny miatt csak vasárnap délután 2 és 5 óra között várják a közönségkorcsolya szerelmeseit. (Hétről
hétre érdemes egyébként
megnézni a miskolcivsz.hu
honlapot, hogy pontosan mikor van nyitva a pálya.) Esténként még zene is szól, ami
délután még a közeli temetőre való tekintettel kegyeleti
okokból nem lehetséges.
A pálya a hatályos járvány
ügyi szabályozásnak megfelelően látogatható, vagyis védettségi igazolvánnyal.
Maszkot nem kötelező viselni.
MN

Az Európai Egyetemi Játékokkal
fejlődik Miskolc
Hatalmas sportdiplomáciai siker Miskolc számára,
hogy az egyetem és a város
lesz a kontinens legnagyobb
diáksporteseményének egyik
házigazdája.

A felkészülés eleme számos
beruházás, amelyek hosszú
távon vonzóbbá teszik a megyeszékhelyet. Emellett több
ezer vendég látogat el a városba, akik hazaviszik magukkal
Miskolc jó hírét.
Az Európai Egyetemi Játékokat kétévente szervezi meg
az Európai Egyetemi Sportszövetség, és a 2024-es lesz az
első alkalom, hogy Magyarországra jön a rangos verseny.
A kontinens legnagyobb diáksporteseményéről van szó,
amely világviszonylatban – a
résztvevők létszámát tekintve – a harmadik legnagyobb
multisportrendezvény.
A Miskolci Egyetem és a
Debreceni Egyetem közösen
lesz az esemény házigazdája. Előbbi intézmény rektora, Horváth Zita elmondta a
társszervezők szerdai sajtótájékoztatóján, hogy a program lehetőség megmutatni az
egyetem és a város értékeit. A
felkészülés részeként több fejlesztés valósul meg az Egyetemvárosban.

Új szezon olimpiai reményekkel
A hétvégén megkezdi az
olimpiai kvalifikációs időszakot Kékesi Márton, a
DVTK férfi sízője.
Jövő februárban Peking ad
otthont a XXIV. téli olimpiai játékoknak, Kékesi Márton számára most jön az
egyik legfontosabb időszak:
a következő hetekben eldől,
hogy ismét ő képviselheti-e
hazánkat a viadalon. A még
mindig csak húszas évei közepén járó sportoló ugyanis – öt felnőtt világbajnokság mellett – már részt vett
a világ legnagyobb sporteseményén: ő az első magyar
sportoló, aki minden alpesi számban indult olimpián (2018, Pjongcsang) és
világbajnokságon (2017 St.
Moritz) is. Dél-Koreában

szlalomban az előkelő harmincadik helyen zárt az ötkarikás játékokon, míg a
legutóbbi, 2021-es alpesi sívilágbajnokságon
szintén
ebben a számban a 25. lett
Cortina d’Ampezzoban.
– Az olimpiai kvalifikáció a cél az idei szezonban,
szeretném megszerezni az
egyetlen magyar férfi kvótát – mondta a Miskolc Televíziónak Kékesi Márton.
– Most fog kicsúcsosodni a
formaidőzítésem, kezdem
egyre jobban felszívni magam erőnlétben és technikailag is. Az első verseny
persze mindig nagyobb izgalommal jár: új szezon, ráadásul új egyesületnél, a DVTKnál, és persze az olimpia is
extra nyomás. A fokozatosság elvét követve fejben is

Kékesi Márton újra olimpián szerepelne
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jól össze kell raknom magam. Az egyik legküzdelmesebb olimpiai kvalifikáció
lesz ez, amiben a diósgyőri
klub nagyban tud segíteni. A
2019-es keresztszalag-szakadásom a múlté, már teljes értékű munkát tudok végezni.
Az úgynevezett FIS-pontok alapján lehet megszerezni
a kvótát az olimpiára, aminek
hátránya, hogy nem mindenki ugyanazon a versenyen
vesz részt.
– Ebben a sportágban többen is képesek lennének indulni, de tényleg csak a legjobb mehet. Én már voltam
olimpián, de továbbra is szeretném bizonyítani mindenkinek, hogy én vagyok a legjobb.
A hétvégén Ausztriában
kezdi meg Kékesi a kvalifikációt egy nemzetközi nyílt
szlalomversennyel, aztán két
nap szünet után Olaszországba utazik, ahol technikai számokban – óriás műlesiklás,
műlesiklás – fog versenyezni.
Ha december végén is szoros
marad az állás, akkor „szétlövés” következik januárban, ez
megvalósulhat versenyszituáció vagy időméréses edzés
során, amik mindkét esetben
többnaposak.
A Kékesi Mártonnal készült hosszabb interjút a Miskolc Televízió Sportpercek
című műsorában láthatják
kedden 18:25-től.
MN

Az eddigi legjobb Európai Egyetemi Játékokat szeretnék megszervezni. Fotó: Beregi László

– Ezek hosszú távon vonzóbbá teszik a Miskolci Egyetemet,
míg rövidebb távlatban növelik
a 2024-es esemény súlyát és jelentőségét – jellemezte a beruházásokat Horváth Zita, majd
kifejtette: igyekeznek addigra
felújítani az összes egyetemvárosi kollégiumot, felépíteni egy
sporthotelt, korszerűsíteni az
intézmény menzáját, és fejleszteni a sport-infrastrukturális
adottságokat.
Veres Pál polgármester
egyetértett, hogy nagyszerű
lehetőség, de egyben felelősség is a város számára az Európai Egyetemi Játékok megszervezése.
– Ha mi meg tudjuk mutatni a város szépségeit, és jó
vendéglátók leszünk, akkor

a fiatalok a jövőben visszajöhetnek ide akár tanulni, akár
a szabadidejüket eltölteni –
összegezte a lehetőségeket a
polgármester, majd hozzátette: „nem is kell kisebb feladatot magunkra vállalni, mint
hogy az eddigi legjobb Európai Egyetemi Játékokat szervezzük meg”.
Juhász Péter, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
főtitkára közölte, az Egyetemváros egyetemi sportfesztivált
lát vendégül 2022 májusában
nyolc-tíz sportágban versengő, közel ezer hallgató részvételével. Meglátása szerint az itt
szerzett tapasztalatok segíteni
fognak a szervezésben.
Kása Tamás, az Európai
Egyetemi Játékok 2024 Ope-

ratív
Szervezőbizottságának miskolci tagja néhány
technikai részletet osztott
meg. Két hét alatt huszonegy sportágban képviselteti magát negyven ország
négyszázötven
egyetemének mintegy hatezer hallgatója. Elárulta, az Egyetemváros képzeletbeli falain is
átlépnek a sportesemények,
hiszen a vízilabda-mérkőzéseknek az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő ad
majd otthont. Emellett többek között a DVTK Sportliget, a Generali Aréna és még
a belváros is helyszíne lesz
a különböző sportágaknak,
így a miskolciakhoz is közelebb kerülnek az események.
Király Csaba

DUPLÁZNAK A DIÓSGYŐRI
SPORTLIGETBEN
Vasárnap közvetlenül egymás után játszik a DVTK
női kosárlabda- és férfi labdarúgócsapata.
Az Ultras DKSK és a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda kérésére az eredetileg meghirdetett délután 3
órához képest a DVTK női
kosárlabdacsapatának mérkőzése harminc perccel korábban kezdődik, így – ha
esetleg hosszabbítás lenne,
akkor is – biztosan mindenki oda tud érni az 5 órakor
kezdődő
labdarúgómeccs
kezdésére is – tájékoztatott
honlapján a klub. A lányok
a Vasast fogadják a DVTK
Arénában, míg a fiúk a Budaörsöt látják vendégül a
DVTK Stadionban.
A klubhonlap emlékeztet, „az elmúlt évtizedekben számtalan alkalommal
előfordult, hogy a Diósgyőr
labdarúgó- és kosárlabda-mérkőzéseinek kezdési időpontját szándékosan
úgy alakították a mindenkori klubvezetők, hogy az
egyik találkozó lefújása
után a szurkolók a másik
meccsen is szurkolhassanak.”
– Sőt az időpontok meghatározásakor rendszerint
beleszámították azt is, hogy
mennyi időbe telik a szur-

kolótábornak busszal vagy
villamossal átérnie a Bulgárföldtől a Népkertig, vagy
fordítva. A lényeg az volt,
hogy aki akart, ott tudjon
lenni mind a két meccsen –
írták. – Sajnos tudjuk, hogy
az elmúlt években egy-két
alkalommal
előfordult,
hogy a televíziós közvetítések és a sűrű versenynaptár
miatt ütközött a klub hazai
labdarúgó-,
kosárlabda-,
röplabda- vagy jégkorongmérkőzéseinek időpontja.
Vannak olyan helyzetek,
amikor a legjobb szándék és
szervezés sem elegendő, de
a DVTK vezetése továbbra
is mindent elkövet annak
érdekében, hogy ezeket a
napokat a lehető legminimálisabbra csökkentse.

Hozzáteszik: „a diósgyőri klubvezetők szándéka ma is ugyanaz, a legfontosabb, hogy a szurkolók
minden meccsen ott lehessenek. Mondhatjuk, hogy
semmi sem változott, de aki
járt mostanában a Diósgyőri
Sportligetben, az biztosan
tudja, hogy mennyire más
ez, mint pár évvel ezelőtt.
Immáron nem kell átzötykölődni a városon ahhoz,
hogy egymás után két mec�cset láthasson az ember. Ma
már csak át kell sétálni, öt
perc az egész.”
A klub ígérete szerint a vasárnapi sporttörténelmi pillanat – bár az első ilyen nap
lesz a Diósgyőri Sportligetben –, de biztos, hogy nem
ez lesz az utolsó.
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Miskolci Napló

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Akció! 2021. 11. 20-tól 2021. 11. 25-ig
Star kéztörlő, 2 tekercs, 84,5 Ft/tekercs
219 Ft 169 Ft
Baba szappan, 125 g, 1352 Ft/kg
219 Ft 169 Ft
Blend-a-med 3D White fogkrém,
100 ml, 4590 Ft/l
549 Ft 459 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer,
750 ml, 531,99 Ft/l
599 Ft 399 Ft
Csillag vízlágyító, 450 g, 1331,11 Ft/kg
699 Ft 599 Ft
Lenor öblítő, 1360-1080 ml, 587,49-739,81 Ft/l 849 Ft 799 Ft
Taft hajlakk, 250 ml, 3196 Ft/l
849 Ft 799 Ft
Dettol folyékony szappan, pumpás,
250 ml, 2796 Ft/l
999 Ft 699 Ft
Tomi mosószer, 1 l, 999 Ft/l
1199 Ft 999 Ft
Silkylux mosószer, 4 l, 299,75 Ft/l
1399 Ft 1199 Ft
Harmat WC-papír, 40 tekercs,
3 réteg, 42,47 Ft/tekercs
2299 Ft 1699 Ft
BLACK FRIDAY
NOVEMBER 26-ÁN
10% KEDVEZMÉNY MINDEN VÁSÁRLÁSNÁL!!!

Apróhirdetés

Simson motorkerékpárokat vásárolnék! Üzemképtelen állapotban is!: 06-70/2526-258

A hírportál
www.minap.hu

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

2021. november 20. | 46. hét | XVIII. évfolyam 46. szám

Program

Miskolci Napló – A város lapja

PROGRAMAJÁNLÓ Főszerepben a televíziózás
November 20., szombat
8:30-20:00 DVTK Kelet-Magyarország
Kupa nemzetközi műkorcsolyaverseny, Jégcsarnok
10:00-15:00 Közös-s-égi vásár forró csokival
és fotózással, Avasi Közösségi Kávézó
14:30 Magyar dallamok – V. Miskolci tehetségnap, Zenepalota
17:30 Reneszánsz lakoma, Aranykorona Történelmi Étterem-Hotel & Látványpince
19:30, 20:30 és 21:30 Szaunaprogram,
Miskolctapolca Barlangfürdő
22:00 Groovehouse a retro partin, Rock
well Klub
November 21., vasárnap
8:30-20:00 DVTK Kelet-Magyarország
Kupa, műkorcsolyaverseny, Miskolci Jégcsarnok
9:00-14:00 Miskolci Termelői Nap,
Erzsébet tér
10:00 Karácsonyi tündérlak készítése,
Kreatív és Hobby Sarok
14:00-17:00 Közönségkorcsolya, védettségivel, II-es jégpálya
15:00 DVTK – Vasas, kosárlabda NB I. A
csoport 8. forduló, DVTK Aréna
17:00 DVTK – Budaörs, labdarúgó NB II.
16. forduló, DVTK Stadion
18:00 Ingyenes gymstick Czégel Erikával, regisztrációköteles, Földes Ferenc
Gimnázium
November 22., hétfő
10:00-13:00 Műhellyel a gyermekek szolgálatában – szakmai nap, Központi Könyvtár (II.
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
10:00 Óvd a bolygót! - a Szemét című könyv
bemutatója, Tompa Mihály Könyvtár
18:00 Szalóki Ági koncertje – szépkorúaknak,
regisztrációköteles, Művészetek Háza
November 23., kedd
10:30 és 14:00 Szalóki Ági gyermekkoncertjei, Művészetek Háza

Hirdetés

November 24., szerda
10:00 A Dobd ki a szemetest! című könyv
bemutatója, Tompa Mihály Könyvtár
November 25., csütörtök
16:30 A Van, ki így szeret című könyv bemutatója, Petőfi Sándor Könyvtár
18:00 Zenegép-koncert – szépkorúaknak, regisztrációköteles, Ady Endre
Művelődési Ház
19:00 Szimfonikus bérlet III., Művészetek Háza
21:00 Születésnapi party – az olasz konyha
szerelmeseinek, Avalon Ristorante
November 26., péntek
13:30 Pingvinek vándorlása – filmvetítés, Tompa Mihály Könyvtár
18:00 DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom, Erste Liga 19. forduló, Miskolci Jégcsarnok
20:00 Slam Poetry, Helynekem
20:00 Pál Utcai Fiúk-koncert, Ady Endre
Művelődési Ház
22:00 Szingliparty, Helldance, Rockwell Klub
November 27., szombat
10:00 Baráthegyi advent – élő betlehem, ünnepi kézműveskedés, védettségivel, Majorság u. 7.
17:00 Season Finale – filmvetítés (20
000 nap a Földön) és Jazzbois-koncert, Avasi Sörház
18:00 Bödőcs Tibor: Kolera a Vackor csoportban – stand-up comedy est, Generali Aréna
19:30, 20:30 és 21:30 Szaunaprogram,
Miskolctapolca Barlangfürdő
22:00 Szinglik éjszakája Tóth Andival,
6ix9ine Club
November 28., vasárnap
17:00 DVTK – Ajka, NB II. 18. forduló,
DVTK Stadion
17:00 Napfény-Holdsugár – a Szinvavölgyi Néptáncműhely műsora, Művészetek Háza

A hagyománynak megfelelően a hónap harmadik
vasárnapján rendezik meg
a Miskolci Termelői Napot
az Erzsébet téren, ahol novemberben a televíziózásé a
főszerep.

November 21-én, vasárnap reggel 9 és délután 1 óra
között a szervezők várnak
minden érdeklődőt az Erzsébet téren, ahol beszerezhetik
kedvenc kézműves portékájukat, és a minőségi bioélelmiszereket. A nap nemcsak
a bevásárlásról kell, hogy
szóljon, hiszen újfent tartal-

mas délelőttöt tölthetnek itt
a miskolciak és a távolabbról
érkezők is, ugyanis a család
apraja-nagyját programokkal
várják.
A televíziózás világnapja alkalmából a novemberi termelői napon a Miskolc
Televízióé a főszerep. A városi tv egy mini retró stúdiót rendez be a téren, ahol
az érdeklődők megismerhetik a televíziózás alapjait. A
helyszínen lesznek a képernyőről ismert műsorvezető
kollégáink is, akik szívesen
mesélnek a média világáról,
a hivatásunk kihívásairól, de
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kulisszatitkokról is bátran
lehet őket kérdezni.
A termelői napon forgatjuk
a Miskolc Tv népszerű gasztroműsorának, az Acéllábosnak
a következő adását, ahol a műsorvezető, Bájer Máté a vásárban kapható alapanyagokból

az Erzsébet téren főz egy főételt
egy népszerű, miskolci szakács
segítségével. Emellett a hamarosan induló diákhíradónkra is
jelentkezhetnek a média, illetve
az újságírás iránt érdeklődő fiatalok a helyszínen.
MN

18:25 Promenád (kulturális magazin) (12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Highlights
ism. (12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15
Időjárás jelentés (12) 20:20 Miskolc önkormányzatának közgyűlése (ism.) (12)

(12) 18:00 Krónika
(heti hírösszefoglaló)
(12) 18:25 Basszuskulcs ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12)
19:30 Gazdasági Navigátor ism. (12)
20:00 Krónika ism. (12) 20:25 Melinda
(12) 21:00 Ékkövek a város koronáján
(12) 21:20 Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 22., hétfő: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:50 Képújság (12)
18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Highlights (sportmagazin) (12) 19:00 Híradó ism. (12)
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:00
Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés
(12) 20:20 A csomag (12) 21:00 Képújság (12)
November 23., 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) 19:20 A tű hegye
(12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:20 Mentés más-

ként, Kastélyok Erdélyben (12) 21:10
Képújság (12)
November 24., szerda: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 09:20 Képújság
(12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Basszuskulcs
(12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:00 Híradó
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Egészségpercek (ism.) (12) 21:00
Képújság (12)
November 25., csütörtök: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése (12) 09:00
Miskolc önkormányzatának közgyűlése (élő közvetítés) (12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12)

November 26., péntek: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 10:00 Képújság (12)
18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Suhanj velem! (ism.) (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) 20:20 Szépséges sebhelyeink (12) 21:10 Képújság (12)
November 27., szombat: 07:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 11:00 Képújság

November 28., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 10:20 Képújság (12) 16:00 Hívőszó (12) 17:45 Adventi gyertyagyújtás (12) 18:00 Kilátó
ism. (12) 18:25 Promenád ism. (12)
18:50 Adventi üzenet (12) 19:00 Kilátó ism. (12) 19:25 Highlights ism. (12)
20:00 Krónika ism. (12) 20:25 Adventi
koncert (Miskolci Szimfónikusok koncertje) (12) 21:20 Képújság (12)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jegyzet

Már a teve is átmehet a tű fokán
Drága ereklyeként őrzöm mamám fényesre simított stoppológombáját és fémgyűszűjét. A
sokat látott, kacatokkal teli varródobozától sincs szívem megválni. Magam is korán megtanultam bánni a tűvel és cérnával.
Pontosan emlékszem, politechnika-órára négy kisebb-nagyobb
gombot kellett felvarrnom egy
szövetdarabra. Sikeresen. Mivel
a házunkban két szabóműhely is
volt, akár csalhattam is volna, de
minek. Máig is bármikor teljes
szakértelemmel helyére teszem
a lógó vagy leszakadt gombokat.
Gyerekként ismertem meg a
női varrószalonok és a házi szabóságok miliőjét. Hosszú évtizedekig Miskolc legmenőbb mestere
Fehér Eta volt, az Ady híd melletti bérház első emeletén. Fogalom
volt a neve. Hárman vagy négyen
taposták a szalonjában a tompán
vagy éppen élesen kattogó varrógépeket, míg Eta néni a kuncsaftok körül forgolódott. Őt sosem tudnám elfelejteni, mivel egy
nap alatt varázsolt rám kiskabátot egy lószőrpokrócból. Fusiban.
Minden próba nélkül, ránézésre
vett méretet. Ma már hihetetlen,
de az ötvenes évek első felében
gyermekekre való kabát nem létezett a konfekcióban.
Társbérlőnk, Britz Ali bácsi,
édesapám barátja egy igazi kocaszabó volt. A földszinten lévő
Tamás Bandi bácsi úri szabó ragasztotta rá ezt a nem éppen hízelgő címet. Persze nem ok nélkül.
A köztük lévő beteges acsarkodás
engem egyáltalán nem zavart.
Mindkét műhelyt amolyan saját

játszóteremnek tartottam. Alinál a súlyos vasalófa volt a kedvencem, míg Bandi bácsinál már
önálló feladatom is volt. A vasalóvászontól párás gőzben lelkesen
bontogattam a fércet a lószőrtömítéssel merevített zakókból. Cserébe megkaptam a szabókréták
csonkjait, amelyekkel kidekorálhattam a lépcsőházunk ajtaját.
Hajdanán minden rendes polgári családban volt egy kiszolgált
varrógép. Rokonságom körében
is többen birtokoltak egy öntöttvas lábú, rácsos pedálú, antik
Singert vagy egy szovjet Lucsnikot. A mechanikus gépezetet
fakupola borította, és rajta horgolt csipke jelezte, hogy micsoda
becsben tartják. Olyan „sosem
lehet tudni” megfontolásból.
Magam is szerettem volna egy
ilyenre szert tenni, csak azért,
hogy egyszer-kétszer újra hallhassam a gépi varrás pergő kattogását, mint valamikor réges-régen
Aladár bácsi velünk szomszédos
konyhai műhelyéből. Na meg an�nyiszor láttam már hajtókafelvarrást és üleprepedést eltüntető beavatkozást, hogy ideje lenne
egyszer az elméleti tudásomat a
valóságban kamatoztatni.
Mindez arról jutott eszembe, hogy nemrégiben egy fiatalos
hölgy szórta tele hirdetésével a
környékünket. Kíváncsi lettem az
ajánlatára. Elmondta, csaknem
három évtizeden át volt biológia
és rajz szakos tanár. Az ország
legjobb középiskoláiban tanított,
majd Miskolcra visszatérve szembesült az általánosban meglévő
körülményekkel. Máig sem tud-

ja eldönteni, maga változott meg,
vagy az alsó, felső tagozatosok viselkedése, magatartása romlott
meg ennyire. Bevallotta, annyi
kirívó fegyelmezetlenséggel találkozott, hogy megcsömörlött a tanítástól. Élete célja volt a tanítás,
Erzsébet sosem tudta volna elképzelni, hogy egyszer csak magától
felhagy a pedagógusi hivatással.
Végül mégis rákényszerült.
Szerencséjére az iparművészeti
főiskolán textilszakos diplomát is
szerzett, így otthon van a varrótű
és a cérna világában. Valamikor
fiatalon már megpróbálkozott az
alkalmi szabás-varrással a kevéske tanári fizetésének a kiegészítésére. Alig tizennégy évesen már
egy szuper Csajka géppel öltögette a maga tervezte divatos ruhákat. Abban az időben, amikor
még nem voltak csicsás butikok és
a bolti öltönyöket házilag kellett
magunkra igazítanunk. Így aztán most így hirdeti be az újdonsült újraindított vállalkozását.
Elárulja, könnyű a dolga, a legszuperebb varrógépei vannak, és
már a cérna befűzése sem gond.
Magam se tudtam, újabban a tű
fokát egyszerűen csak ki kell nyitni, és így már akár a teve is átsétálhatna rajta.
Eltűnt az a világ is, amikor csak
a kilencven esztendős Mariska nénire bízhattuk a cérna befűzését,
mert ő szemüveg nélkül is jobban
látott, mint mi okuláréval. Neki
bezzeg elsőre, egy nyálas simítással sikerült. Majd lenéző mosollyal
asszisztálta, hogyan fércelik össze
a vasárnapi töltött csirke hasát…
Szántó István
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KISOROSZLÁNOK
SZÜLETTEK
Oroszlánkölykök jöttek a világra a miskolci állatkertben – a kis jövevények szeptember 17-én születtek, és anyjuk gondosan neveli őket. Az állatkert munkatársai is igyekeztek minél nagyobb nyugalmat biztosítani a családnak, így eddig a látogatók szeme elől
is rejtve nevelkedtek a kölykök, ezért az elmúlt két hónapban csak két oroszlán volt látható. Most, hogy elérték a kéthónapos kort, a
kis oroszlánok átestek az első állatorvosi vizsgálatokon. Testsúlyuk és testhőjük mérésén kívül megkapták a macskaféléknél ilyenkor
szokásos védőoltásokat, illetve az egyedi azonosításukat szolgáló mikrochipeket is. Az állatorvosi vizsgálat eredményeképpen az állatkert munkatársai megállapíthatták, hogy mindhárom kölyök jól fejlődik, egészséges és életerős. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső

Ezen a héten Dorkát (5862), 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.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

HARANG-HÍREK
Akkor és most. A XX. század első évtizedében készült képeslap
a „Diósgyőr Vasgyári Munkáskórházat” ábrázolja, amelynek hivatalos átadása 1901. december 31-én volt. A terveket a kolónia felelős
tervezője és építésze, Szvetlik Mátyás még 1888-ban elkészítette,
de ez földszintes létesítmény volt. Ennek a tervnek a felhasználásával, de az igényeknek hosszú távon megfelelni kívánva épült
emeletesre a jellegzetes téglahomlokzatú, a kolónia többi épületének megfelelő hangulatú „gyógyház”. A földszinti és emeleti belső
tereket úgy alakították ki, hogy mindenféle betegség kezelésére,
műtétek elvégzésére és a fekvőbetegek elhelyezésére egyaránt
alkalmas legyen. A főépület földszintjén műtő, kórtermek, megfigyelőszoba, különszobák, röntgen, orvosi szoba, kötszerraktár és
vizesblokk volt. Mint épület és mint gyári szolgáltatás messze túlmutat azon a korszakon, amelyben épült. (Sáfrány Gy. József képeslapja, Dobrossy István szövege, Juhász Ákos fotója)

5862. Dorka
Bekerülés helye:
Miskolc, Papszer u.
Fajta: európai házi macska
Kor: 2 hónap
Neme: nőstény
Szín: szürke cirmos, fehér
Hirdetés

Mamacicával és két hím
tesójával került be. Dorka a
legjátékosabb, legéletrevalóbb,
legvidámabb macska az alomból. Személyiségével azonnal
megszeretteti magát, egy igazi
kis hercegnő.

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt
hétköznap 8-16 óráig a
+36 70 663 1261-es telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A
problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

A Miskolc Televízió Hívőszó
című műsorában november
21-én, vasárnap 16 órától
a Bükkszentlászlói római
katolikus templomból közvetítenek. A szentmisét bemutatja: Ócsai J. Barnabás
plébános.
November 20-án, szombaton fél 5-kor kezdődik a
Mindszenti templomban az a
szentségimádás, szentmise és
tanúságtétel, amihez a miskolci fiatalok csatlakoznak.
November 21-én, vasárnap
a 10 órai szentmisén Szent
Cecilia tiszteletére énekel a
Mindszenti templomban a
helyi kórus. Krisztus a Mindenség Királyának ünnepe
lesz ekkor, ami az egyházi év
utolsó vasárnapja.
Országos gyűjtést tartanak
a Katolikus Karitász javára
november 21-én, vasárnap a
Mindszenti templomban is.

November 27-én, szombaton kora délután a Deszkatemplom
gyülekezeti
termében adventi gyermekfoglalkozást tartanak.
November 26-áig várják
azokat a rajzokat, amiknek
témája Isten jelenléte életünkben. A Miskolci Egyházmegye Missziós Irodája általános
iskolásoknak hirdetett rajzpályázatot. További információ:
migorkat.hu

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Úgy érzi, hogy munkáját folytonos kritika éri. Szerencsére köztük sokkal több a jó, mint a rossz. A
baj csak az, hogy pont azt nem tudja meggyőzni, akit leginkább
szeretne. A jó meg az, hogy nem az ő véleménye számít a fizetségnél.

Rák (június 22 – július 22) Ne bosszankodjon azon, hogy nem
pont úgy sülnek el a dolgai, mint azt remélte, tervezte volna. Próbálkozzon újra, keressen más lehetőségeket! Meglehet, valahol
nyitott kapukat dönget. A végén jobb lesz, mint azt várta.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Most igazán nagyvonalú
lehet a kedveséhez, nem sajnál semmi pénzt, hogy a kedvére tegyen. Alighanem meg is érdemli, de azért legyen kissé meggondoltabb a költekezésben! Legalább olyat vegyen, amire valóban szüksége van.

Bak (december 22 – január 20) Kellemetlen helyzetbe kerülhet: olyan ismerőssel találkozhat, akit inkább kerülne. A találkozás mégis javára válhat, mert meglepő dolgok derülhetnek ki az
illetőről. A végén még örülni fog a sorsnak, hogy ilyen helyzetbe hozta.

Bika (április 21 – május 20) Nagyon ambiciózus mostanában, és szeretné minden területen megállni a helyét. A baj csak
az, hogy vagy a munkája vagy a hobbija vesz el túl sok időt öntől.
Valamin változtatnia kell, ha önmagának és a főnökének is meg akar felelni.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) A csillagai úgy hozzák,
hogy a héten egy titkos vágya, terve valóra válhat. Nem pottyan
ugyan az ölébe pont, egy kicsit szaladgálnia kell érte. Legyen hát
bátor, és tegye meg ön a kezdő lépéseket! A többi már magától jön.

Skorpió (október 24 – november 22) Olyan emberekkel találkozhat most, akiknek a társaságát nem igazán élvezi. Valamiért
mégis szembesülnie kell azzal, akitől eddig félt. Talán épp azért,
hogy legyőzze a félelmét. Megláthatja azt is, hogy ő is csak ember.

Vízöntő (január 21 – február 19) Mostani reményei egyáltalán
nem olyan megvalósíthatatlanok, mint amilyeneknek hiszi őket.
Igaz, a sors sok korlátot állít fel önnek, de azok legalább annyira kapaszkodók, mint gátak. Tanuljon meg látni, értékelje át a helyzetét!

Ikrek (május 21 – június 21) A szerencse önnel van, de miért is nem él vele? Talán attól tart, hogy mások manipulálják a
sorsát a munkahelyén. Ha így van, akkor ideje önnek is előtérbe lépnie. Használja végre a befolyást, amit megszerzett magának!

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Egy régóta fennálló, mármár elfekélyesedett konfliktust a héten végre megnyugtatóan rendezhet a csillagainak hála. Ehhez azonban elő kell vennie régen látott humorérzékét. Másképp nem megy.

Nyilas (november 23 – december 21) A héten végre teljesülhet
egy régi vágya. Szerelmi életében remélhet kiteljesedést és boldogságot. Ehhez el kell egy kicsit engednie magát. Kezdjen mosol�lyal minden napot, és bízzon a folytatásban! Minden perc meglepetést tartogat.

Halak (február 20 – március 20) A szerelem köti le minden
energiáját, mégsem szabadna megfeledkezni a kötelességeiről.
A munkájára s különösen a főnökével való kapcsolatára sem ártana jobban odafigyelni. Na és persze az áskálódó pletykákra.

