Rendészeti beszámoló,
éghajlati vészhelyzet, Bursa Hungarica

Negyvenéves az örökifjú metálénekes
Horváth Csaba neve fogalom a miskolci zenei körökben. Számos helyi
rock- és metálegyüttesben énekelt,
hangszíne és karaktere összetéveszthetetlen: több induló, bulihimnusz és
rengeteg zúzós nóta fűződik szorosan a
nevéhez. Nemrégiben tartotta negyvenedik születésnapját, aminek alkalmából különleges koncertet adtak jelenlegi zenekarával, a Jockey Jokersszel.

Rendes, szeptemberi ülését tartotta csütörtökön Miskolc város közgyűlése. Napirendre került
a rendészet tavalyi munkájáról szóló beszámolója,
valamint az éghajlati vészhelyzet kezeléséről szóló
javaslat is. A grémium tárgyalta továbbá az önkormányzat és a Miskolc Holding közötti közszolgáltatási szerződés ügyét, valamint a város csatlakozását a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

Milyennek szeretnénk a
belvárost öt-tíz év múlva?
A belvárosról, azaz annak a
vendéglátó egységekkel ellátott, úgynevezett „vigalmi
negyedéről” tartottak fórumot a városházán.
Az önkormányzat az érintett városrészben működő
vállalkozókat invitálta meg,
és Szopkó Tibornak, a Velünk
a Város-frakció önkormányzati képviselőjének kérésére
a meghívottak mintegy harmada csatlakozott a közös
gondolkodáshoz.
A 10-es számú választókörzet képviselője az elmúlt
hónapok tapasztalatai, valamint a városvezetésben
megfogalmazódott
célki-

tűzések nyomán hívta össze
a hétfői megbeszélést. Mint
Szopkó Tibor is felidézte, a
miskolci sajtóban sokat lehet
olvasni arról, hogy „nincs
rend, nincs tisztaság” a kérdéses tereken és utcákon.
Ez talán túlzás, de kétségkívül megvannak a problémák, amelyek sok éve megoldásra várnak. A képviselő
javaslata: a helyhatóság és a
polgárok alakítsanak munkacsoporto(ka)t, és együttes
erővel igyekezzenek javítani
a helyzeten, azaz a városképen. Elsőként a környéken
dolgozó
vendéglátósokat
hívta egyeztetésre.

Folytatás a 3. oldalon

MASZKVISELÉS:
TÖBB HELYEN ÉS SZABÁLYOSAN
A megfelelő maszkviselést
ellenőrizhetik, és a szabályok be nem tartása szigorúbb szankciókkal jár.
A hét elején életbe lépett
kormányrendelet szerint több
ponton is szigorították a járványügyi előírásokat. Ezek
egyik legfontosabb eleme,
hogy szeptember 21-e óta kötelező a megfelelő maszkviselés már nemcsak a tömeg-

Lassan csak hűlt helye marad
a régi felüljárónak
Láthatóan nagy erőkkel vetette bele magát az Y-híd beruházásba a kivitelező HE-DO Kft.: a Vörösmarty utcai vasúti
felüljáró Tiszai pályaudvarra vezető ágából másfél hét munka
után már semmi nem maradt, de a híd maradék részén is csak
a hűlt helye látható a korábbi útpályának.
A következő látványos mozzanat az lesz, amikor a korábbi felüljáró szerkezeti elemeit
is kiemelik a vasúti sínek felől.
Tapasztalataink szerint a bontás továbbra sem akadályozza
az autóforgalmat, Martinkertváros és a Tiszai pályaudvar
között élénk, de folyamatos
volt a közlekedés.
A Vörösmarty utcai vasúti
felüljárót szeptember 13-án
zárták le. A lezárásra a bontás
mellett az új Y-híd cölöpalapozási munkálatai miatt van

szükség. Az autóforgalom és a
közösségi közlekedés járművei
azóta terelőúton közelíthetik
meg a belvárost. Az építkezés-

nek ez csupán az első üteme. A
jövő tavasszal induló második
ütem már jelentősebb mértékű
forgalomtereléssel és korlátozással jár - várhatóan jelentős
menetidő-növekedést okozva.
A több mint tizenhárom milliárd forintba kerülő fejlesztés
a tervek szerint 2022-ben készül el.

közlekedési eszközökön és az
üzletekben, hanem a bevásárlóközpontok, mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak
közönség által látogatott területén, valamint egészségügyi
és szociális intézményekben,
közszolgálati és postai ügyfélszolgálatokon is. A megfelelő maszkviselet azt jelenti,
hogy a maszknak el kell fednie
a szájat és az orrot is. Fontos
változás az is, hogy valóban

maszkot kell viselni, nem elég
például sállal vagy kendővel
eltakarni a szájat.
A maszkviselés be nem tartása ráadásul jóval szigorúbb
szankciókat von maga után.
A tömegközeledési eszközről
leszállítható az, aki nem visel
maszkot, és emellett akár ötvenezer forintra is bírságolható. Még szigorúbb a büntetés,
ha az illető együttműködés
hiányában megzavarja a kö-

zösségi közlekedést, ez esetben ellene rendőri intézkedést is lehet kezdeményezni,
és elzárással is büntethető. A
maszkviselési kötelezettséggel
kapcsolatos szabályokat- az
üzletekben, a mozikban és a
bevásárlóközpontokban a kereskedelmi hatóság, minden
más helyen a kormányhivatal, a rendőrség pedig bármely
helyszínen ellenőrizheti.
Folytatás a 2. oldalon

GALÉRIA ÉS KÁVÉZÓ LESZ
A KÉPCSARNOKBÓL

A minőségi kultúrára hangolt, finom ízekre, kiváló
kávékra vágyó középkorosztályt célozzák meg az októberben megnyitó új belvárosi kávézó tulajdonosai.

Már hetek óta gőzerővel
dolgoznak a korábban a Képcsarnoknak otthont adó Széchenyi utcai épületben. A
galériás helyiség megtart valamit eredeti funkciójából,
hiszen kulturális rendezvényeknek is otthont ad majd a
maximum ötven fő befogadására alkalmas kávézó. A miskolci önkormányzat kifejezetten olyan bérlőt keresett, aki
megőrzi a Képcsarnok gyönyörű belső lépcsőjét, pompás

csillárját és korlátait. Madaras
Péter és Kiss Roland lokálpatriótaként ezt maximálisan
tiszteletben tartja. Azt mondják: nagyon is helye van a
minőségi vendéglátásnak a
belvárosban. Aki tehát nem
hangos zenére, hanem han-

gulatos belső terekre, kulturális programokra, kiállításokra
vágyik, az kitűnő alternatívára talál majd náluk. „Szeretnénk büszkék lenni arra, hogy
gazdagabbá tesszük Miskolc
kulturális életét” – mondják.
Folytatás az 5. oldalon
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TASZ: Bűncselekményt is elkövethettek
a titkos kamera kihelyezésével
A közgyűlési teremben felszerelt kamera és térmikrofonok miatt Miskolc jegyzője bejelentést tett a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalának
(NAIH). A szervezet elnöke
szerint „adatvédelmi incidens nem történt”, jogellenes adatkezelés viszont
felmerülhet. A Társaság a
Szabadságjogokért (TASZ)
szakértője ezzel egyetért, sőt
azt mondja, ha ez valóban
beigazolódik, az komolyabb
jogsértést – akár bűncselekményt is – jelent.

Amint arról korábban beszámoltunk, hetekkel ezelőtt
bejárást tartottak a közgyűlési teremben. Ezek egyikén
derült ki, hogy az ülések és
egyéb rendezvények helyszínéül szolgáló teremben olyan
kamera és mikrofonok vannak kihelyezve, amelyek nem
részei a közvetítőrendszernek.
Az ügy vizsgálata során kiderült: Kriza Ákos polgármester kérésére Alakszai Zoltán
akkori kabinetvezető engedélyével, 2016 augusztusában
több mint 3,7 millió forintért
szereltek be a közgyűlési terembe egy robotkamerát, két
térmikrofont és a hozzájuk
tartozó vezérlőegységet. Ezek
segítségével a teremben zajló minden beszélgetés és történés rögzíthető volt. Mivel a
rendszer független a közgyűlés üléseit közvetítő rendszertől, emiatt kikapcsolt mikrofonoknál és kameráknál is
rögzíthetett mindent. Akár a
nem nyilvánosságnak szánt,
magánjellegű beszélgetéseket
is. Ugyanez igaz a zárt ülésekre is, hiszen a közvetítőrend-

A kamerát és a mikrofonokat augusztus végén távolították el. Fotó: Beregi László

szer a zárt ülésen lekapcsol, de
a felfedezett kamera és mikrofonok ezt automatikusan nem
tették meg.
Péterfalvi Attila, a NAIH
elnöke a Szabad Európának
azt nyilatkozta, hogy az általa megismert adatok alapján Miskolcon adatvédelmi
incidens nem történt. Hozzátette ugyanakkor, hogy
amennyiben ilyen eszközök
segítségével személyes adatokat rögzítettek és kezeltek, az
jogellenes. Remport Ádám, a
TASZ jogásza szerint a NAIH
helyesen értékelte a helyzetet,
jogellenes adatkezelés történhetett Miskolcon. Ez utóbbi
komolyabb jogsértést jelent:
akár bűncselekmény is lehet
az új Büntető Törvénykönyv
alapján.
– Az egész ügynek egyszerűen nincs olyan momentuma, ami jogszerű lenne – szögezte le. Személyes adatnak
minősül például, ha valaki

a magánéletéről beszélget az
ülésteremben.
Alapvetően
minden személyes adat, ami
egy adott személlyel összefüggésbe hozható információ,
legyen szó akár a fizetéséről,
akár a párkapcsolatáról.
– A rögzítésről tudnia kellett volna azoknak, akiket
felvett a kamera. Mondvacsinált érv, amikor azt mondják,
hogy éveken keresztül ott ültek a kamerával szemben, hiszen a képviselők arról nem
tudtak, hogy az nem a központi rendszerhez tartozik.
Azokról a nem közszereplő
vendégekről nem is beszélve, akik elmentek a nyilvános
ülésekre. Ez egy megtévesztő
helyzet annak, akiről felvétel
készül. Ez nem lehet kibúvó –
hangsúlyozta.
A jogszerű adatgyűjtésnek
és adatkezelésnek egyébként a
GDPR-ban (az európai általános adatvédelmi rendeletben)
megvannak a meghatározott

Szigorúbb szabályok léptek életbe
A kötelező maszkviselés
mellett korlátozták a szórakozóhelyek nyitvatartását,
az oktatási intézményekben
pedig októbertől kötelező a
testhőmérséklet mérése.
Folytatás az 1. oldalról

A maszkviselés betartása az
üzletek, bevásárlóközpontok
mozik üzemeltetőinek felelőssége is. A jogsértő személyeket
a maszkviselésre felszólíthatják, ha az illető ennek ellenére
sem vesz fel maszkot, akkor távozásra kell felszólítani és a kiszolgálás is megtagadható tőle.
Hétfő óta a vendéglátóhelyek
és szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek nyitva, és továbbra is
érvényben marad az ötszáz fős
létszámkorlát. A zárt helyen
vagy a nem zárt helyen tartott
zenés, táncos rendezvény abban az esetben tartható meg,
ha a rendezvény helyszínén a
jelenlévők létszáma – beleértve

az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja
meg az ötszáz főt, és az legfeljebb 23 óráig tarthat.
Fontos, hogy a vendéglátóhelyeken 23 órától másnap
reggel hatig csak az itt dolgozók tartózkodhatnak, a vendégek csupán fizetni, vagy a
megrendelt ételért lépetnek
be: tehát az éttermek, vendéglátók elvitelre továbbra is kiszolgálhatnak éjjel.
Ugyancsak hétfőtől lépett életbe az önköltséges
PCR-tesztek hatósági ára. Itt
fontos tudni, hogy Magyarországon az ilyen tesztek döntő
többségét teljesen ingyenesen,
az állam költségére végzik. A
potenciális koronavírus-fertőzötteknél a háziorvos, a kórházak, illetve járványügyi hatóság által elrendelt PCR-tesztek
továbbra is ingyenesek. Fizetnie tehát kizárólag csak annak kell a tesztért, aki saját
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maga úgy dönt, hogy szeretne
tesztet csináltatni, vagy külföldről hazatérve két negatív
PCR-teszttel mentesülni szeretne a hatósági házi karantén alól. Az egészségügyi szolgáltató erre legfeljebb 19 500
forintos árat számolhat fel,
amely magába foglalja a mintavétel és a vizsgálat árát is, és
ezen túl semmilyen kiegészítő
költség nem számolható fel.
Október 1-jétől az óvodákba, iskolába, szakképző intézményekbe az ott dolgozók
és a tanulók csak testhőmérséklet-mérés után léphetnek
be. Lázas gyermeket azonnal
el kell különíteni, és a szülőt
értesíteni. A gyermeket az
óvodába, iskolába kísérő szülő, illetve más nagykorú személy az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési
pontig léphet be, ha az orrot
és a szájat folyamatosan elfedő maszkot visel.

feltételei: célhoz kötöttnek kell
lennie, például kell hogy legyen jogalapja.
– Itt azonban eleve nem világos, hogy milyen célra gyűjtötték az adatokat. A kamera nem a központi rendszerre
volt csatlakoztatva, hanem
egy olyan helyiségbe vezetett,
ahol nem tudjuk, hogy a felvételeket ki és mire használta fel.
Egyáltalán: nincs hozzájárulás azoktól, akiket rögzítettek,
nem tájékoztatták őket a felvétel készítéséről.
Petruskó Norbert, a polgármesteri hivatal szóvivője elmondta, az ügyben a hivatalos értesítést már megkapták
a NAIH-tól, és megteszik a
szükséges lépéseket, akár már
a jövő héten rendőrségi feljelentést tehetnek. – Példátlan
és aggályos már a rendszer
kiépítése is, ami önmagában
titkosszolgálati módszereket
idéz – fogalmazott.
Kujan István

KIÁLLNAK A SZÍNMŰVÉSZETI MELLETT
Az erről szóló nyilatkozatot a helyi képviselők többsége ellátta a kézjegyével.

Tizenhat miskolci önkormányzati képviselő írta alá
azt a nyilatkozatot, melyet
Bazin Levente közérdekű
hozzászólásként olvasott fel
a csütörtöki közgyűlésen, és
amelyben szolidaritást vállalt az idén 155 éves Színművészeti és Filmművészeti
Egyetem oktatóival és hallgatóival. Erről a politikus
beszélt pénteki sajtótájékoztatóján.
Bazin Levente kijelentette, nem frakciókat, pártokat
kért az SZFE melletti kiállásra, hanem megválasztott,
felelős képviselőket. „A nyilatkozatot aláírók között
független önkormányzati
képviselő is akad, de kézjegyével biztosította támogatásáról az egyetemet a teljes
Velünk a Város-frakció. A
szöveget meghallva a Fidesz-KDNP képviselői inkább kimenekültek a teremből, aznap mondjuk nem
először, szóval nem lepődtem meg. A lényeg, ők sem

akkor, sem pedig később
nem jelentkeztek, hogy aláírnák a nyilatkozatot” – jelentette ki.
A közgyűlésen felolvasott nyilatkozatban Bazin
Levente a többi között úgy
fogalmazott: az 1865-ben
alapított SZFE, amely saját
előadói színpaddal is rendelkezik, évente húsznál több
művészi területen indít különböző szintű képzéseket.
Az oktatók és a hallgatók közös munkáinak eredményét
számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. Olyan
vezetők tették fogalommá
az intézményt, mint Paulay
Ede, Ódry Árpád, Nádasdy
Kálmán, Várkonyi Zoltán,
Huszti Péter, Ascher Tamás –
a sor hosszan folytatható.
Az elmúlt hónapok kormányzati szintű beavatkozásai miatt, a SZFE átalakítása
veszélyezteti a magas színvonalú, eredményes, világszerte elismert szabad munka folytatását, sőt előrevetíti
annak ellehetetlenítését. Az
ezzel szemben fellépő diákok akcióját legitim eszköznek tartják.
Tajthy Ákos

ARCPAJZZSAL SEGÍTENEK
Háromezer darab arcpajzsot adományozott Miskolc
önkormányzatának a „3D
nyomtatás a koronavírus ellen!” csoport.
A felajánlást hétfőn vette át
Veres Pál, Miskolc polgámestere a szervezet képviselőitől.
A csoport regionális vezetője
az átadón reményét fejezte ki,
hogy a kifejlesztett és az or-

szág számos pontján már alkalmazott pajzs Miskolcon is
segíti majd a koronavírus elleni védekezést.
– A felajánlásunk értéke körülbelül négy és fél millió forint, és bízunk benne, hogy
megkönnyíti majd az érintett dolgozók mindennapjait.
Az arcpajzs előnye, hogy fültől fülig a teljes arcot eltakarja, így annak viselése nagyobb

A felajánlást hétfőn vette át a polgámester. Fotó: Juhász Ákos

biztonságot jelent, mint pusztán a hagyományos maszkoké – mondta Mihalik Gábor,
aki hozzátette: az egészségügyi
szakemberek tapasztalatai szerint a pajzs és a maszk együttes
használata csaknem százszázalékos biztonságot ad.
A pajzsokat elsősorban az
önkormányzati óvodákban,
bölcsődékben, idősellátó és
szociális
intézményekben,
valamint az ügyfélszolgálatokon fogják használni.
– A koronavírus-világjárvány második hulláma sajnos
már itt van, a betegség egyre
szélesebb körben terjed, éppen ezért minden olyan eszközre szükség van, ami megvédheti az embereket ettől.
Miskolc városa nagyon hálás
minden olyan felajánlásért,
ami segíti a védekezési munkálatokat a városban – tette
hozzá a polgármester.
T.Á.

Kiadó: MIKOM Nonproﬁt Kft. | felelős kiadó: Varga Zoltán ügyvezető | Cziffra Andrea felelős szerkesztő | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ (h-cs: 8-16 óra): 70/676-9243.
Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap– és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: Bokor-Horváth Éva
értékesítési vezető, 70/795-7401 | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban, térítésmentes.

2020. szeptember 26. | 39. hét | XVII. évfolyam 38. szám

Aktuális

Miskolci Napló – A város lapja

MILYENNEK SZERETNÉNK A BELVÁROST
ÖT-TÍZ ÉV MÚLVA?
A belváros vendéglátó egységekkel ellátott, úgynevezett
„vigalmi negyedéről” tartottak fórumot a városházán.
Folytatás az 1. oldalról

A város jelenlegi vezetésének szándéka e téren alapvetően azonos a vállalkozókéval:
a nagyvárosi élet, a pezsgés, a
kulturált szórakozás körülményeit megteremteni, biztosítani. De eldöntendő kérdés,
mi legyen az irány. „A következő öt-tíz évben milyen legyen a belvárosi vendéglátás?”
– fogalmazta meg a kihívást a
Velünk a Város-frakció képviselője.
– Alkossunk stratégiát.
Csak közösen sikerülhet előrelépni. A város kész több
pénzt áldozni bizonyos célokra, ahogy a Városgazda Kft. is
mindent megtesz, amire ember- és eszközállományából
futja. Látjuk a nehézségeket
a vendéglátósok oldalán is.
De ki tudunk-e dolgozni egy
olyan tervet, amiben mindenki benne van? – tette fel a kérdést Szopkó Tibor. Hozzátet-

te, az együttműködést tartják
fontosabbnak, semmint hogy
valóban alkalmazni kelljen
azt a régóta létező rendeletet, amely egyébként alkalmat
adna arra a polgármesteri hivatalnak, hogy bírságokkal
kényszerítse takarításra a bérlőket, tulajdonosokat.
Az egyik fő problémát az
okozza, hogy a fiatalok, illetve
nem miskolci, csak ide beutazókból álló csoportok a kocsmákon, bárokon kívüli közterületeken italoznak: megveszik
a fogyasztanivalót ott, vagy
épp egy közeli élelmiszerboltban, de nem a kontrollált, a
gazdája által felügyelt teraszokon, hanem azon kívül, köztéren isszák meg. Illetve teszik
ezt már az éjszakai nyitvatartási időn túl. Maguk a vendéglátósok mondták el a fórumon:
nekik is bosszúság, hogy este
rendet raknak a portájukon
zárás után – aztán hajnali hatkor már összetört üvegeket,
szemetet találnak ott. Az is elhangzott, hogy az utóbbi hónapokban érezhetően felerősödött rendőri és rendészeti

HAMAROSAN ÉPÜLHET
AZ ÁTKÖTŐÚT

jelenlét javít ezen a helyzeten.
Azonban az egyenruhás hatóságoknak sincs a jelenleginél
több embere és ideje éjszakánként mindenhol járőrözni. Elhangzott: a közterületi italfogyasztás tiltott, még akkor is,
ha valaki egy kocsmában veszi, de nem fér el bent, ezért
kimegy a poharával az ajtó elé
– de ha a hatóság emiatt folyton büntetne, bírság lenne bőven, a vendégek viszont félő,
hogy elfogynának... ami nem
cél. A vállalkozók maguk is
fontosnak tartják, hogy a kuncsaftjaik viselkedésére, mozgására odafigyeljenek. „Szomszédok vagyunk mindnyájan,
magunknak kell ezeket megoldani, és aztán ott kérni külső segítséget, ahol szükséges”
– fogalmazott az egyik megszólaló. Szerencsére megvan a
„pszichológiai hatása, a visszatartó ereje” annak, hogy a hatóságok végre „jelen vannak” a
területen. Igaz, nem mindenhol, volt, aki a Bazár-tömbből
hiányolta a rendőröket, illetve
panaszolta hívás esetén késedelmes kiérkezésüket.

Jövőre készülhet el a Dayka Gábor és a Meggyesalja utcákat összekötő új útszakasz.
A polgármesteri hivatal sajtóosztálya érdeklődésünkre
elmondta, jelenleg a beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik,
amennyiben a folyamat sikerrel zárul, a kivitelezés 2021
első negyedévében indulhat,
és az év végére fejeződhet be.
Ahogyan arról a Miskolci
Napló is többször írt, a projektként csak Dayka átkötésként emlegetett szakasz
révén egy teljesen új utca
születik, ennek viszont az az
ára, hogy a Petőfi utca 9., a
Petőfi utca 11., a Meggyesalja
utca 8. és a Meggyesalja utca
10. alatti épületeket el kell
bontani. Az érintett ingatlanok kisajátítása egyébként
már évekkel korábban megtörtént, azok jelenleg is üresen várják sorsukat, vagyis a
várhatóan jövőre bekövetkező bontásukat.
A tervek szerint a Dayka
Gábor és a Meggyesalja utcák
között egy kétszer egysávos,

zöldsávval és járdával ellátott
útszakasz épülhet meg. A kiviteli tervekben négy útszakaszt említenek, melyet érint
a beruházás: a Meggyesalja
utca azon szakaszát, mely az
új út és a Rácz György utca
közé esik; a Meggyesalja utca
azon szakaszát, mely az új út
és a Reményi Ede utca közé
esik; magát az új kialakítású utat, mely a Dayka Gábor utca folytatása; a Petőfi
Sándor utca rövid szakaszát,
mely az új útkeresztezés területét foglalja magában.
A fejlesztés részeként jelzőlámpás csomópontot építenek majd ki a Rácz György –
Meggyesalja utca; Dayka utca
– Meggyesalja utca; Dayka
utca – Petőfi utca és a Dayka
utca – Hunyadi utca között,
míg a Kálvin János utcánál
jelzőlámpás
gyalogátkelőhely létesül majd. Ezen túl az
érintett utcákba becsatlakozó utak egy-egy szakasza is
megújul majd.
A projekt megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon
keresztül nyert el 900 millió
forintot a miskolci önkormányzat.
T.Á.

A belvárosi vendéglátósokat is szeretnének bevonni a párbeszédbe. Fotó: Mocsári László

A környékbeli más profilú
üzleteket és egyéb szereplőket is szeretnének bevonni a
most meginduló párbeszédbe
– hangsúlyozta Szopkó Tibor.
– Nem akarjuk elriasztani sehonnan sem a vendégeket, elvenni a forgalmat. Az a fontos,
hogy a végén mindenki elégedett lehessen.
Szóba került: építészeti, városképi szempontból is vizs-

gálja a belvárost a helyhatóság.
Mint Szunyogh László városi
főépítész elmondta, a Szinva terasz kialakítása igen sikeres ingatlanfejlesztésnek bizonyult.
Helyi védelem alatt áll. Minden
szabályozási lépésnél a közösségi érdek védelmét kell szem
előtt tartani. Például megfontolandó a téren keresztülhaladó kerékpárút áthelyezése
máshova. Ugyanígy szükséges

áttekinteni, a Szinva teraszon és
kint a Széchenyi utcán is „mit
bír el a közterület”, azaz mi lenne az egészséges aránya a kiülős
vendéglátóhelyek által a járdából elvehető sávoknak. Felülvizsgálják az egész belváros
jármű- és gyalogos közlekedési rendjét. Beleértve a virágosítás-növényesítés kérdését, aminek fejlesztéséhez partnereket
keresnek a bérlők között.

Okkal emelkednek
az önkormányzati albérletárak
Az emelésből befolyt összeg
egy részét a lakásállomány
műszaki állapotára költik,
de így is olcsóbb lesz a bérlés
más nagyvárosokhoz képest.

A hivatal jelenleg a beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárást készíti elő.
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Az augusztusi közgyűlésén
elfogadott bérleti díj emelésének első lépéseként a héten
mindazon bérlők megkapták
az értesítést, akiknek lakbére a
lakásuk területi elhelyezkedése
miatt változik. Számukra a bérletidíj-emelés 2020. november
1-jén lép hatályba, viszont jövő
decemberig további emeléssel
már nem kell számolniuk. A
többi bérlőnek 2021. január 1.
napjától kell majd magasabb
összeget fizetnie.
A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
tájékoztatása szerint a bérlőik
80%-a rendelkezik óvadékbefizetéssel, nekik csak a bérleti díj
emelkedéséből adódó különbözetet kell teljesíteniük. A cél
az, hogy minden lakás óvadéka a rendeleti előírás szerint fel
legyen töltve, hiszen így biztosítható a bérleti jogviszonyok
problémamentes lezárása. Az
óvadéki díj a mindenkor hatályos bérleti díjhoz igazodó, hat
havi bérleti díjnak megfelelő
összeg, az önkormányzati bérlakás értékének megóvására
szolgáló biztosíték: fedezi a bérleti jogviszony megszűnésekor
esetlegesen fennálló bérletidíjés közüzemi tartozások vagy a
bérlőt terhelő felújítási munkák
költségeinek elmaradt rendezé-

sét. Normális esetben azonban
az óvadékot visszafizetik a bérlőnek.
Igazságos rendszer
– Nem indokolható az, hogy
az óvadékfizetés alól a bérlők
egy része mentesüljön, hiszen
sokéves tapasztalat, hogy a lakások jelentős részét a bérleti
jogviszonyok lezárását követően csak jóval az óvadékot meghaladó felújítási költséggel lehet
ismét kiadható állapotba hozni
– fogalmaz a vagyonkezelő. A
cég szerint a bérleti díj rendszerének átalakítása és a bérleti díjak emelése mára sürgetővé és
elkerülhetetlenné vált.
– Az elmúlt években – a piaci környezet jelentős változásai ellenére – elmaradt a bérleti díjak felülvizsgálata. Ennek
eredményeként
napjainkra
kettészakadt a miskolci lakásbérleti piac. Jelenleg az önkor-

mányzati lakások bérleti díja
a szabadpiacon érvényesített
lakbérek töredéke, nagyjából
20-30 százaléka. Az ilyen mértékű eltérés nem tartható. A lakáspályázatok iránti óriási érdeklődés is mutatja az e téren
kialakult feszültséget, hiszen
egy-egy lakásra 50-60 pályázó
is jelentkezik.
Felújítandó állomány
A bérleti díjak jelenlegi szintje mellett az ingatlanállomány
értékének megőrzése már nem
biztosítható. A vagyonkezelő
szerint ezt igazolja, hogy egyre
több a rossz műszaki állapota
miatt üres, kiadhatatlan lakás.
– Az új bérletidíj-rendszer
a szabadpiaci bérleti díjakhoz igazított, a teljes lakásállományt érintő és a fizetési
terhek egyösszegű, azonnali
emelésének elkerülése érdekében fokozatos.

A rendeleti szabályozás szerint a magas komfortfokozatú,
piaci kategóriába sorolt lakások bérleti díja a szabadpiacon
jelenleg érvényesített bérleti
díj 75%-ához, míg a költség
elven bérbe adandó lakások
bérleti díja annak 50%-ához
igazodik. A bérleti díjak ezt a
szintet a bérlői terhek növelésének fokozatos elosztása érdekében, többlépcsős emeléssel, három év múlva érik el. Ez
azt jelenti, hogy a bérleti díjak minden évben arányosan
emelkedni fognak.
A cég szerint az önkormányzati bérlakásban lakó bérlők
lakhatása még három év múlva,
a teljes díjemelést követően is
25-50 százalékkal olcsóbb lesz,
mint a szabadpiacon bérlőké.

Miskolc így is
olcsóbb marad
– A megyei jogú városok bérleti díjait összehasonlítva az is
megállapítható, hogy a miskolci lakbérek, még a teljes bérleti
díj-emelést követően is 25-35
százalékkal lesznek a debreceni vagy a szegedi lakbérek alatt.
A lakbéremelésből befolyó
többletbevétel alapot ad arra,
hogy elinduljon Miskolcon a
megfontolt, hosszútávra tervezett, felelős ingatlangazdálkodás, hiszen a bérleti díjból
származó bevételek megfelelő
hányadának visszaforgatásával
A héten mindazon bérlők megkapták az értesítést, akiknek biztosítható a lakásállomány
lakbére a lakásuk területi elhelyezkedése miatt változik. Fotó: műszaki állapotának fenntartása, értékének megőrzése.
Juhász Ákos
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NEM FOGADTÁK EL A RENDÉSZETI BESZÁMOLÓT
Egyebek mellett tárgyalták az
éghajlati vészhelyzet és a Bursa Hungarica ügyét is a közgyűlés szeptembri ülésén.
Első napirendi pontként az
a javaslat került a közgyűlés
elé, ami az önkormányzat és a
Miskolc Holding Zrt. közötti
közszolgáltatási szerződés jóváhagyására irányult. Halmai
Gyula gazdaságfejlesztési és
ingatlangazdálkodási igazgató szerint a szerződés Miskolc
számára stratégiai fontosságú, hogy ciklusokon átívelően
magas színvonalú szolgáltatást
tudjanak nyújtani a gazdaság fejlesztésében. A napirendi
ponthoz három képviselő szólt
hozzá. Nagy Ákos (Fidesz-KDNP) szerint ez a szerződés egy
kamu: számtalan kérdés merül
fel, amelyekre a válasz az előterjesztésből nem derül ki, így
biankó csekket állít ki az önkormányzat a Holdingnak. Ve

res Pál polgármester válaszában
úgy fogalmazott, a befektetések
ütemezése jelentősen változott,
azonban több befektetőcsoport
vette fel az önkormányzattal a
kapcsolatot. Azt is megígérte,
hogy átlátható lesz a leendő beruházások összege.
A grémium tárgyalta a Miskolci Önkormányzati Rendészet 2019. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadását
is. Lengyel Roland osztályvezető ismertette a napirendet.
A Rendészeti Bizottság nem
fogadta el a beszámolót. Szilá
gyi Szabolcs, a Rendészeti Bizottság elnöke elmondta, hogy
ugyan részletes képet kaptak,
de nem feltétlenül objektívet a
rendészeti munkáról. A felszín
alatti problémákról nem esik
szó, ezt a lakosság is jelezte. Ko
vács László (KDNP) szóvá tette, hogy nem látja a rendészeket, rendész-rendőr párosokat a
közterületeken. Félelmük, hogy

ha a tendencia folytatódik, és leépítések kezdődnek, az aggodalomra ad okot. Veres Pál szerint
nagyon takarékos volt az idei
költségvetés, de a közös járőrözésre plusz 15 millió forintot
adtak. A zárt ülést követően a
Rendészeti Bizottság elnöke
érdeklődésünkre elmondta, a
rendészeti igazgató kinevezését
módosították, jövő héten új vezetői pályázatot írnak ki.
Napirendre került az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi
Megállapodásban
lefektetett
célok eléréséhez szükséges döntések meghozataláról szóló javaslat. A felszólalók kifejtették,
elkötelezettek a klímavédelem
terén. Miskolc Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
való csatlakozását is tárgyalta a
közgyűlés: ebben a kérdésben is
egyetértettek a városatyák.
A napirendi pontok megvitatása közben két alkalom-

Rendes, szeptemberi ülését tartotta Miskolc város közgyűlése. Fotó: Végh Csaba
mal is elhagyták a termet a
Fidesz-KDNP politikusai: amikor az önkormányzat 2020-24.
közötti időszakra vonatkozó
gazdasági programját tárgyalták, és amikor Bazin Leven-

te közérdekű hozzászólásában
egy nyilatkozatot olvasott fel,
amiben a Velünk a Város-frakció tagjai, valamint Varga And
rea alpolgármester leszögezik:
támogatásukról
biztosítják

a Színházi és Filmművészeti
Egyetem hallgatóit és céljaikat.
Arra, hogy az ellenzéki képviselők nem vettek részt a közgyűlés munkájában, nagyon
régen nem volt példa.

A közgyűlésről a frakciók vezetői a következőket nyilatkozták lapunknak:
HEGEDŰS ANDREA (Velünk a Város)
frakcióvezető-helyettes

BADÁNY LAJOS
(Velünk a Város, frakcióvezető-helyettes)

NAGY ÁKOS
(Fidesz, frakcióvezető)

MOLNÁR PÉTER
(KDNP, frakcióvezető)

A miskolciak jelzései alapján a rendészet
nem kellő hatásfokkal
működik. A nem összehangolt, ellentétes felettesi utasítások végrehajtása nehezíti a munkát,
többen felmondtak. Az
előző városvezetéstől
megörökölt, helytelen munkahelyi módszereken és logikát nélkülöző felépítésen változtatni kell. A munkaidő racionalizálásával, a
kihasználatlan alközpontok megszüntetésével, a megfelelő munkafeltételek és munkahelyi légkör biztosításával jobb eredményt
lehetne elérni. A közbiztonságot meg kell
szilárdítani, és be kell bizonyítani a miskolciak számára, hogy a rendészetre szükség van,
de más szervezeti felépítésben. Át kell vizsgálni az infrastrukturális hátteret, és főleg az
épületek, járművek működési, üzemeltetési
és fenntartási költségeit. A beszámolót nem
fogadtuk el, mert a felszín alatt meghúzódó –
2019 előttről itt maradt – megoldatlan problémák nem kerültek napvilágra.
A globális felmelegedés lassítása érdekében önkormányzatunknak is igazodnia kell az
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményében
foglaltakhoz és a Párizsi Klímacsúcs megállapodásaihoz. Ehhez döntéstervezetre van szükség, hogy uniós pályázati forrásból korszerűsíthessük az önkormányzat tulajdonában álló
épületeket, a lakóépületek fűtését, hőszigetelését. Cél a zéró károsanyag-kibocsátású járművek vásárlása az önkormányzatnál és a város
gazdasági tarsaságainál. Valamint méltányos
szociális intézkedésekre is szükség van. A levegő minőségének javítása érdekében változtatni
szükséges a szilárd tüzelőanyagok használatán,
a zöld hulladék égetésében, gyűjtésében, komposztálásában. Hat év alatt 2 ezer komposztkeretet oszt ki az önkormányzat. A szállóporszennyezés részletes monitorozására alkalmas
mérőberendezéseket telepítünk a város több
pontján. Így valóban zöldváros lehet Miskolc.
Az előző városvezetés a nehéz sorsú fiatalok támogatását nem tekintette elsődleges
feladatának, a jelenlegi városvezetés viszont
elkötelezett abban, hogy 150, hátrányos
helyzetű fiatal támogatásban részesüljön.
Az ösztöndíj illeszkedik az új városvezetés
fiatalokat helyben tartó programjához. Számunkra a magasan képzett fiatalok megbecsülése fontos.

A Miskolci Önkormányzati
Rendészet
2019. évi beszámolóját magam sem javasoltam elfogadásra, s a
közgyűlés is ezt az álláspontot támogatta.
Ennek oka, hogy sem
a lakosság, sem pedig
a területi képviselők személyes tapasztalata nem támasztja alá a beszámolóban közzétett eredményeket. Hangsúlyozom, hogy
ez a beszámoló még a tavalyi évre vonatkozik, a rendészet vezetője a mai napig a Fidesz-KDNP frakciószövetség által kinevezett igazgató. Az észlelt problémák tehát egy
folyamatot tükröznek, s nem pedig a jelenlegi városvezetés alatt keletkeztek. Emiatt
szükségesnek látjuk a rendészet szervezeti
és részben személyi megújítását, amely így,
egy átfogó rendészeti koncepcióba illesztve,
hatékonyabban és eredményesebben tudja
ellátni feladatát.
A települések környezettudatos működtetése alapvető elvárás napjaink klímaválsággal küzdő világában. A levegőminőség
javítását célozza azon rendeletünk is, amely
ez év szeptemberétől megtiltotta az avar és
kerti hulladék égetését Miskolc területén. A
keletkezett zöldhulladék újrahasznosítása
céljából a városvezetés komposztálókeretek
kiosztásáról döntött, s a programban részt
vevőket szaktanácsadással, szemléletformáló
oktatással is segíti. Ebben az évben 600 komposztkeret díjmentes átadását tervezzük, az
elkövetkezendő 6 évben pedig évente 3-500
keret kiosztására ad lehetőséget a projekt.
Az önkormányzat 2012-ig minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz – ezt követően viszont
megszüntette a támogatást. A városvezetés
javaslatára 2021-től azonban ismét igényelhető lesz. Az önkormányzat 150, szerény
anyagi körülmények között élő, szorgalmas diákot részesít támogatásban, akik felsőoktatási intézményben vagy felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A támogatás folyósítása hozzájárul ahhoz,
hogy a tehetséges, de szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók felsőfokú végzettséget szerezzenek, ami elősegíti képességeik kibontakoztatását, s magasan képzett munkaerőként mind a város, mind pedig a magyar
társadalom hasznos tagjaivá váljanak.

A rendészet 2019.
évi beszámolóját a
Fidesz-frakció elfogadta és megköszönte a rendészet dolgozóinak munkáját. A
további feladatellátás
elősegítése érdekében
módosító indítványt
nyújtottunk be, ami biztosította volna a
jelenlegi létszám és támogatás változatlanságát. Hónapokkal ezelőtt felhívtuk
a figyelmet arra, hogy a város közbiztonsági helyzete egyre romlik, és a rendőrség, valamint a rendészet hiába végez
megfeszített munkát, a városvezetés hibás koncepciója rossz irányt mutat. Ha
baj van, nem a létszám csökkentése és a
források megvonása a megoldás. A város vezetése a közbiztonság terén megkezdte a „Reszkető Miskolc” program
előkészítését a rendészet koncepciótlan terveken alapuló átszervezésével. A
közgyűlés tárgyalta Miskolc gazdasági
programját is. Sajnálattal tapasztaltuk,
hogy egy hónap kevés volt arra, hogy
a több forrásból összeollózott anyagon
változtassanak, és továbbra sem tudjuk,
hogy miért kell titkolni, hogy ki vagy
kik a felelősek a miskolciakat és Miskolcot megszégyenítő anyagért. Önálló
gondolatokról bármikor egyeztetünk,
de a véleményünk szerint súlyos mértékű plágiummal terhelt anyag komolytalan, és jól mutatja, hogy egy év után
sincsenek ötletei az önkormányzatnak
a város fejlesztésére. A klímavédelemmel kapcsolatos előterjesztést támogattuk, de tartalommal kell megtölteni. Ezért tettünk javaslatot a Miskolci
Klímavédelmi Alap létrehozására 200
millió forint összegben, mely a miskolci társasházak energetikai korszerűsítését segítené. A Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásra
igennel szavaztunk, hiszen mindenben
partnerek vagyunk, ami a miskolci gyerekek boldogulását szolgálja. Úgy gondoljuk, hogy a minisztérium által kiírt
pályázatban való részvétel sokat jelent
azon miskolciaknak, akik a városvezetés kampányígérete ellenére sem kapták
meg szeptemberben a beígért 10 ezer forintos támogatást.

A törvény adta lehetőséggel élve, 2013-ban
hazánkban
elsőként
Miskolc önkormányzata hozott létre rendészetet. Ez egy egységes,
több összetevőből álló
városi biztonságpolitikai program része volt,
és a Fidesz-KDNP-s városvezetés időszakában számarányában, technikai felkészültségében, felszerelésében is megerősítettük.
Létrehoztuk a seriff-rendszert, évről évre
emeltük a rendészet költségvetési támogatását és az állomány létszámát is. Miskolcon a
rendőrség mellett a MIÖR is jó munkát végzett. Érezhetően nőtt a lakosok biztonságérzete. Sajnos a 2019 őszén felállt új városvezetés ténykedése óta mind moráljában, mind
hozzáállásában romlik a hatékonyság – ezt
érzik a miskolciak, mert erről panaszkodnak
–, és sajnos úgy tűnik, a jövőben az állomány
létszámát is csökkenteni akarják. A KDNP a
rend pártján áll, ezért szerintünk megerősíteni, és nem leépíteni kell a MIÖR-t. A miskolciak és az ide látogatók miatt is fontos a közterületi jelenlétük.
A közgyűlésen téma volt az önkormányzat 2020-2024. közötti gazdasági programja.
Ez az előterjesztés az augusztusi közgyűlésen
a plágiumbotrány miatt lekerült a napirendről. De egy hónap alatt nem sikerült új és saját anyagot alkotni, maradt az összeollózott,
más városoktól, más dokumentumokból átvett anyag. Ez méltatlan Miskolchoz, ezért a
KDNP képviselői nem tudtak egy ilyen komolytalan anyagot támogatni. Sajnos nem
tud egy jó és versenyképes jövőképet, gazdasági programot letenni egy év után sem az
asztalra a városvezetés.
A környezet- és klímavédelem mindannyiunk közös ügye, felelőssége és feladata. Mi,
kereszténydemokraták azt is mondjuk, hogy
a teremtésvédelem kétezer éve a keresztény
kultúra szerves része. Mind országos, mind
helyi szinten támogatjuk a kormány klímavédelmi céljait.
Sajnáltuk, hogy a jelenlegi városvezetés
azon választási ígérete sem valósult meg,
hogy 10 ezer forintos iskolakezdési támogatást adnak Miskolcon. Támogattuk, hogy
Miskolc csatlakozzon az Innovációs és Technológiai Minisztérium Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat-felhívásához.
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GALÉRIA ÉS KÁVÉZÓ LESZ A KÉPCSARNOKBÓL
A minőségi kultúrára hangolt, finom ízekre, kiváló
kávékra vágyó középkorosztályt célozzák meg az októberben megnyitó új belvárosi kávézó tulajdonosai.
Folytatás az 1. oldalról

– A belvárosnak szerintünk
is olyannak kell lennie – és
ez megegyezik a városvezetés elképzeléseivel –, hogy az
élményt adjon az ide látogató
turistáknak, a miskolciak számára pedig kellemes kikapcsolódást nyújtson a hétköznapokban. Valljuk: minél több
a minőségi vendéglátóhely,
annál vonzóbb a belváros. Ennek szellemében nem egy éjszakai szórakozóhelyet nyitunk; a kulturált időtöltésre
vágyó miskolciakat szólítjuk
meg – mondják a kávézó tulajdonosai, akik szoros kapcsolatban állnak a város kulturális életével – Péter a CineFest
programigazgatója, Roland
pedig jazz-zenész –, így megfelelő kapcsolati tőkével rendelkeznek, hogy művészeket
csábítsanak kávézójukba. Kimondott cél: közösségi teret
biztosítani kulturális programok megtartásához. Az emeleti galéria erre kitűnő helyszín; akár 20-25 fő is együtt
élvezhet egy-egy felolvasóestet, kiállításmegnyitót. – Már
többen fel is vették velünk a
kapcsolatot a különböző művészeti ágakból. Jelezték, szívesen megjelennének nálunk
programjaikkal.

Most még tartanak a belső munkák, a tulajdonosok
kérésére egyelőre nem is készítettünk belső fotókat. Az
mindenesetre már most látható, hogy a Képcsarnok értékei
megmaradtak. Igazán különleges a belső lépcső íve a gyönyörű korláttal és csillárral. Az
exkluzív beltér kialakításában
egy lakberendező is segítségükre van. Péter és Roland úgy
fogalmaz: hangulatában és színeiben decens, de elegáns belteret álmodtak meg. A kávézó nevét is kitalálták már, de
egyelőre nem szerették volna
elárulni.
Megtartani az értékeket
A korábbi bérlő év elején
mondta vissza a bérleti szerződést, ezért pályázatot írtak
ki a helyiség bérlésére. Az önkormányzatnak komoly – főleg belsőépítészeti – elvárásai
voltak az új bérlővel szemben.
Szunyogh Lászlótól, Miskolc
város főépítészétől megtudtuk:
az olyan értékeket, mint például a lépcső, a korlátok vagy
a csillár, mindenképpen meg
akarták tartani. – Szerencsére
volt olyan pályázó, akinek fontos volt a folytonosság megőrzése, még ha maga nem is műtárgyak kereskedésével kíván
foglalkozni.
Tavasszal döntöttek
A Képcsarnok 1962-től
működtette a Szőnyi István
Galériát Miskolcon, egészen
2013-ig, az országos hálózat

Hetek óta gőzerővel dolgoznak a korábban a Képcsarnoknak otthont adó épületben. Fotó: Juhász Ákos
megszűnéséig. A bérlő feleségével 2008 óta vezette a galériát, 2014-től ez évig már saját
vállalkozásban, Ex-Képcsarnok néven. A galériavezető
szűkszavúan nyilatkozott lapunknak, mint mondta, nem
kíván többet foglalkozni a
múlttal. Elárulta azért, hogy a
végső döfés a járványhelyzet
volt; tavasszal döntöttek a bezárás mellett. – Nagyon szép
másfél évtizedet töltöttünk el
a Képcsarnokban. Nem munka, hanem egy életforma és
egyfajta kulturális misszió is
volt számunkra. Hiszen formálhattuk Miskolc ízlését, a

Elhunyt H. Boros Mária építészmérnök

Hosszú, tartalmas élet
után, 93 éves korában elhunyt H. Boros Mária építészmérnök.

Személye meghatározó volt
a hajdani ÉSZAKTERV-ben.
Az 1970-es éveket áthatotta a
kísérletezőszellem, H. Boros
Mária ekkor megvalósított
újításai nagy hatásúak voltak:
a kifejlesztett borsodi vázpanelrendszerből készült aulás
oktatási épületei a gyerekek
generációi számára biztosítottak kellemes térérzetet.
1977-ben Ybl-díjjal tüntették ki. Miskolcon többek között az Avasi, a Vörösmarty a Szabó Lőrinc
Általános Iskola megterve-

zése fűződik nevéhez. Türelmes, halkszavú, érző,
melegszívű ember volt. A
benne élő polgári értékrendje, kifinomult modora, konfliktustűrő, a
problémákat jól kezelő viselkedése, tudása a hajdani
„C” iroda egyik alappillé
révé avatták.
Remek társa és visszafogott alkotótársa volt férjének, Horváth Istvánnak,
az ÉSZAKTERV 1968-ban
Ybl-díjat elnyert főmérnökének.

kiállításokkal közösségi teret
adtunk a polgároknak.
Megtudtuk, hogy a javarészt bizományban lévő műtárgyakat már visszaszállították a művészeknek. A
vírushelyzetben, nagy szervezési munkával Erdélytől
a Dunántúlig, az Alföldtől a
Felvidékig bő 6 hét alatt közel 100 művészhez kerültek
vissza az alkotásaik.
Ez volt az utolsó az
országban
2013-tól sorra számolták fel
a Körcsarnok galériákat, hogy
aztán élelmiszerbolt vagy pék-

ség üzemeljen a helyükön.
Miskolc kivételével mindenütt
meg is szűnt bennük a műkereskedelem, az országban
egyedül az itteni galériának
sikerült megőriznie a profilját
az önkormányzat segítségével.
A város megvásárolta a Madarassy István által 1974-ben
készített egyedi berendezést –
egészen pontosan a fent említett korlátokat, csillárt – és a
volt galériavezető saját vállalkozásában tovább üzemeltette a helyet. A nehéz gazdasági
körülmények ellenére is talpon
tudtak maradni, sikerült megőrizni a vásárlóközönséget, az

érdeklődőket, köszönhetően a
sorozatos kiállításoknak is.
A miskolci egyszintes, körgalériás helyiség – ami eleve képcsarnoknak épült – a
város egyik legelegánsabb és
legszínvonalasabb, külön kiállítóteremmel is rendelkező galériája volt, amely rendszeres,
tematikus kiállításoknak is otthont adott. A kínálatban megtalálhatóak voltak a kortárs
képző- és iparművészet hazai,
valamint erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai magyar alkotóművészek élvonala által
képviselt egyedi alkotások.
Kujan István

Vasárnap indítják el a fűtést
Az Országos Meteorológiai
Intézet előrejelzése alapján
a MIHŐ szeptember 27-én,
vasárnap napközben megkezdi a szakaszos fűtésszolgáltatást Miskolcon, így
várhatóan az esti órákra melegek lesznek a radiátorok.
A szakaszos fűtésindítás
azt jelenti, hogy a hőközpontban lévő automatika a
külső hőmérséklet függvényében szabályozza a fűtést.
Éjszaka melegebb, nappal
pedig akár teljesen hideg is

lehet a radiátor az időjárástól
függően. Ez egy modern és a
fogyasztók számára költségtakarékos megoldás. A lakóközösségek eltérhetnek az
automatikus fűtésindítástól, ha az egy hőközponthoz
tartozó összes társasházközösség írásban, a fűtési megbízottakon vagy a közös képviselőn keresztül jelzi ezt a
MIHŐ Kft. felé. A kérelmet
minden esetben a MIHŐ
Kft. Műszaki ügyeletére kell
eljuttatni telefonon a 46 379
360 és a 46 379 450 számo-

kon vagy e-mailben a muszakiugyelet@miho.hu címre.
A szolgáltató javasolja,
hogy a fűtésindítás idején
– a fogyasztói rendszer légtelenítése érdekében – a radiátorszelepeket állítsák a
legmagasabb értékre, majd
a fűtés beindulását követő napokban szabályozzák a
kívánt értékre a hőfokot. A
fűtési idény a jogszabályoknak megfelelően egyébként
szeptember 15-től május 15ig tart.

Amennyiben pártok és civil szervezetek koszorút, virágot szeretnének elhelyezni az emlékhelyen, kérjük, hogy szándékukat 2020. október 2-án 12 óráig jelezzék a következő elérhetőségeken: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Ifjúsági Ház, 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A, tel.: 46/412-508, 20/7799-151, e-mail: madacsi.agnes@ifihazmiskolc.hu
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Negyvenéves az örökifjú miskolci metálénekes
Horváth Csaba neve fogalom a miskolci zenei körökben,
valamint azok számára, akik a 2000-es években jártak az
egyetemre, és részt vettek a közösségi életben. Számos helyi
rock– és metálegyüttesben énekelt, hangszíne és karaktere
összetéveszthetetlen: több induló, bulihimnusz és rengeteg
zúzós nóta fűződik szorosan a nevéhez. Nemrégiben tartotta
negyvenedik születésnapját, aminek alkalmából különleges
koncertet adtak jelenlegi zenekarával, a Jockey Jokersszel (JJ).
– Mindig jó voltam énekből
– emlékszik vissza mosolyogva Csaba az iskolás évekre. – Ha
énekelni kellett, szinte mindig
ötösöst kaptam. Egyszer adtak
négyest, mert elfelejtettem a szöveget. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy kottázni, szolmizálni sosem tudtam igazán.
Nem is szerettem. Csakis hallás
után. Nekem ez az, ami megy.
Tősgyökeres miskolci
Saját bevallása szerint az élete
Miskolchoz köti: itt járt bölcsődébe, óvodába, általános iskolába, gimnáziumba és egyetemre is.
– Minden itt kezdődött és ér
véget. Itt van a legtöbb barátom,
a szüleim, itt voltak a szerelmeim, emlékeim. Egyszóval nekem
Miskolc a múzsám, a lételemem.
Ennek ellenére nem igazán
érzi magáénak a város rocktörténelmét.

– Lehet, többen megorrolnak rám, de sosem rajongtam
például az Eddáért. Természetesen tisztelgek a tudásuk
előtt, de ennyi. Viszont amatőr,
félprofi vagy be nem futott
profi zenészből is sok van Miskolcon, ezek nagy részét kifejezetten kedvelem. Azt a kitartást és zenei szeretetet, amit
az itteni zenészek képviselnek,
csak tisztelni és becsülni lehet.
Gondoljunk a Rotorra, a Varsóra, vagy az Eclipse-re és még
sorolhatnám.
Horváth Csaba az éneklést
a Hermeticben kezdte, még a
múlt évezred végén.
– Tipikus „szeretjük a rockzenét, jó csávóknak gondoljuk
magunkat, alakítsunk zenekart” együttes volt. Mégis szuperül sült el a dolog. Készült
egy demó is, amit a mai napig
büszkén hallgatok.

Jelenlegi zenekarát, a Jockey Jokerst egy nagy családnak tartja

Fontos a szöveg
Énekesként nem csak zenekarainak a frontembere, de
kiveszi a részét a dalszövegek
megírásából is. Szerinte a szöveg egy külön világ a zenében.
– Sokan úgy gondolják, nem
nagy dolog megírni. Én ennek
az ellenkezőjét tapasztalom.
Azt vallja, ha nem érik az
embert megfelelő külső és belső hatások, akkor teljesen felesleges próbálkozni a szövegírással, mert nem lesz őszinte a
végeredmény.
– Leírhatod, de nagyjából
Kozsó-szintű dalok fognak
születni – mondja. – Én általában dallamra írok. Vannak
szövegkezdemények, amik olykor éveket pihennek a fiókban,

Jegyzet

Hajrá, új szomszéd!
Kihalt, gazdátlan a szomszéd porta. Gyakran felveri a gaz. Erzsike néni az emberi életkor végső határán
hunyt el cirka négy esztendeje. A lakatlan háza régóta az
enyészeté, a pókhálós ámbitusán csak az egerek és a kóbor macskák mozgolódnak.
A rácsos ablakok már átláthatatlanok. Erzsike néni igazi
őslakó, bennszülött az utcában. Évtizedekig csak a kerítésen át beszélgetünk. Majd
utolsó éveiben már átjárunk a
vérnyomását és a cukrát méregetni. S amikor a magasra
nőtt fenyői dűlőfélben, kijárjuk helyette, hogy kivágja az
önkormányzat.
Mindenkiről mindent tud,
gyakran mondogatja, amikor
ideköltözött, itt még csak egy
nagy szőlőbirtok volt, közepén
egy ódon kastéllyal. Sokat emlegeti, a mi utcánk maga a paradicsom a belváros szívében.
Minden porta végében hos�szan elnyúló gyümölcsös és
mellette gondozott zöldségeskert. S nem ritkaság a falusias
baromfiudvar hajnali kukorékolással. Hagyatéka mindössze egy elhanyagolt, föld-

szintes ház óriási portával.
Az örökösök, akiket korábban
sohase láttunk, az idén dönthették el, dobra verik az elhagyatott ingatlant. S máris szerencséjük lett.
Mióta megláttuk a kerítésen
az "Ez a ház eladó" transzparenst, sorra fürkésszük a nézelődőket. Elvégre csak nem
mindegy, ki is lesz az új szomszéd. Fiatalok, akik éjszakákon át buliznak, esetleg egy
idősebb család, amely ki nem
állja a kutyaugatást vagy a
szalonnasütéskor átszálló füstöt. Kekecek vagy kedvesek?
Mióta lekerült a hirdetés, csak
találgatunk. Persze nem csak
mi, az összetartó, békében élő
összes kertszomszéd teljes izgalomban van.
Jogos az aggódás. Mi magunk is sokáig egy egyismeretlenes egyenlet képletében
szerepeltünk. Jó két évig borzoltuk a szomszédjaink idegeit. Ennyi időbe telt, míg a
félkész házunkat lakhatóvá
varázsoltuk. Honfoglaló elődeink bizonyára nem örültek
annak, hogy kora reggelenként a kőművesek hangoskodására ébredtek. Cikáztak a

betonszállító kocsik, és még a
szomszéd utcában is hallatszott a borítómárványt vágó
gép sivítása. Bizonyára nagyon belerondítottunk a békés zöldövezet megszokott
nyugalmába. Sejtjük, az új
szomszédok is nagy építkezésbe kezdenek majd. Hiszen, aki
ilyen értékes ingatlant vesz,
aligha elégszik meg a mostani
sátortetős házzal.
Most aztán mi is készülünk
mindarra a megpróbáltatásra, amit valaha mi okoztunk
a szomszédságnak. Kezdhetjük a visszaszámlálást. Közeleg a nap, amikor mi is a dózerolók zajára ébredünk. Nincs
messze már az idő, amikor
álló nap hallgatjuk a habarcsvagy a betonkeverő zúgását. S
passzentra zárjuk az ablakokat, hogy a szürke por ne lepje
be a függönyt.
Elvégre mindenki visszakapja, amit másoknak okozott.
Hajrá, kedves új szomszédok! Mi majd türelmesen
szurkolunk, hogy két nyárnál
tovább ne tartson a fészekrakás.
Szántó István

és vannak, amelyek még tojáshéjjal a fenekükön kerülnek a
színpadra, de a közönség egyből énekeli őket.
Gyenge vese, acélszív
Akik ismerik, tudják, hogy
Horváth Csaba gyermekkorától kezdve veseproblémákkal
küszködik.
– Jelenleg is dialízisre járok,
ahol minden segítséget megkapok. Igaz ez a zenekarra is: ha
valami gubanc van egy koncert
szervezése során, akkor mindenki arra koncentrál, hogy a
legjobbat hozzuk ki a lehetőségekből, és én is meg tudjam oldani a kötelező feladataimat.
Nemcsak a színpadon és a próbateremben keressük egymás

társaságát, hanem együtt járunk
nyaralni, együtt ünnepeljük a
szülinapokat, szóval a JJ tényleg
olyan, mint egy nagy család.
A Miskolci Egyetem sokáig
játszott fontos szerepet az életében.
– Rengeteg embert megismertem, sokakkal a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Ott alakult meg
az egyik zenekar, aminek alapító
tagja vagyok, a Kisbót: olyan rajongást kaptunk, amit máig nagyon nehéz megismételni.
Csaba azt is elárulta, hogy
Mike Patton a példaképe, akiről csak szuperlatívuszokban
tud beszélni. Amikor arra kértük, nevezze meg, ki volt szerinte a legkiválóbb zenész, akivel együtt játszott, az AB/CD

és a Hollywood Rose egykori
gitárosát, Fángli Eriket választotta, akivel szintén a Kisbót és
az egyetem a közös metszéspont. Az együttessel egyébként
több ízben kaptak felkérést,
hogy írjanak indulót valamilyen sportegyesületnek. A Miskolci Jegesmedvéknek készült
daluk manapság is hallható a
meccseken.
– Erre büszkék vagyunk, és
külön öröm is volt az a munka
nekem, mivel a zenén kívül a
sport a másik nagy szerelmem.
Azt is megtudtuk tőle, ha
lenne egy életrajzi kötete, Horváth Csaba kifejezetten egyszerű címet adna neki, ami
annyi volna: Én.
Bájer Máté

A szimfonikusokkal állnak
színpadra
Idén is a Miskolci Szimfonikus Zenekarral állnak
színpadra a Musical és Miskolc Symphonic fellépői.
Jancsó Dóra, Vágó Zsuzsi
és Cselepák Balázs – mind
olyan nevek, akikért egyesével
is beül a miskolci közönség
a színházterembe, pláne ha
mindannyian egyszerre szerepelnek egyazon előadáson!
2016-tól működik a ZENITA,
azaz a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány, ami fiatal
énekeseket is felkarol, és aminek tanárai között szerepelnek az említett nevek.
Borkuti László, a polgármesteri hivatal közművelődési és
turisztikai tanácsnoka elmondta, tágítani szeretnék a kulturális szereplők körét Miskolcon.
– Keressük az együttműködési
lehetőséget civilszervezetekkel,
amiket anyagilag is támogatnánk. A Régiposta utcán található és augusztus 1-jétől működő ZENITA-ház Miskolc
olyan kulturális központja lesz,
ahol méltó körülmények között tudja fogadni az alapítvány

A közös fellépésről hétfőn tartottak sajtótájékoztató a ZENITA-házban. Fotó: Végh Csaba

az ifjú tehetségeket – mondta a
politikus.
Cselepák Balázs művészeti
vezető örömét fejezte ki, hogy
idén is a Miskolci Szimfonikus Zenekarral énekelhetnek a
résztvevők. A hangversenynek
a Művészetek Háza ad otthont
december 17-én, csütörtökön
este 7 órától. – Egy énekes életében az a szakma csúcsa, amikor egy minőségi zenekarral
állhat színpadra. Lesz előadó
Nyékládházáról, Budapestről,
de persze Miskolcról is. Tudjuk
azt is, hogy visszatérő nézőink
is vannak, hiszen a koncertsorozatban ez már a nyolcadik
lesz – mondta a színművész,

aki elárulta, a plakáton ugyan
nem szerepel Kamarás Máté
neve, aki eddig minden évben
tömegeket vonzott a rendezvényre, mert Hamburgban él,
és az mindannyiuknak meglepetés lesz, ha mégis el tud jönni a jelenlegi vírushelyzetben.
Szászné Pónuzs Krisztina elmondta, a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak fő célja, hogy
megszerettesse a komolyzenét a közönséggel. – Ezt azonban el lehet érni a musicalen
keresztül is. Ezért mi nagyon
szívesen veszünk részt hasonló kezdeményezésekben, lásd
a Mesefilmfónián – mondta a
zenekar ügyvezetője.
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Azért a víz az úr 2. rész

„OLYAN ÉGI HÁBORÚ LESZ, MELY EZERSZERTE
ROMBOLÓBB MINDEN EMBERI PUSZTÍTÁSNÁL”
Az 1878-as miskolci árvíz közvetlen előidézője egy hatalmas felhőszakadás volt, melynek hatására a Szinva és a Pece néhány óra leforgása alatt 4-5 métert áradt. A hegyekből lezúduló, hatalmas
mennyiségű vizet és annak hordalékát nem tudták elvezetni a medrek, így az áradás hamar elérte
azokat a területeket is, amelyekre korábban nem volt példa. A polgárok többségét álmában érte a
veszedelem, sokaknak így esélyük sem volt a menekülésre.
Az éjszaka történtek felidézésére – a naplóírók feljegyzésein túl – segítségünkre vannak
a helyi és az országos sajtóban
megjelent beszámolók. Bár itt
nem áll módunkban mindet felidézni, érdemes egy-kettőt kiragadni, hogy érzékeltessük azt a
borzalmat, ami a megáradt víz
formájában tört rá a miskolciakra augusztus 30-a éjjelén.
„Alig értünk haza s nyugodtunk le, tizenegy óra után szörnyű vihar vert fel álmunkból.

Ily dörgést soha sem hallottam
ily sűrű villámlást soha sem láttam. Egy negyed óráig majdnem
folyvást rémletes villámfény világította meg a várost s felhőszakadás omlott utcáira. A Szinva
vize s a Pece patakja csakhamar
kiáradtak s rémes zúgással omlott az ár, magával sodorva hidakat, házakat, embereket, állatokat. Oly hirtelen jött, oly gyorsan
növekedett az ár, hogy a hatóság
mitsem tehetett, s az emberek
mintegy tehetetlenekké váltak.

Emberi emlékezet óta nem volt
Miskolcon nagyobb árvíz, s így
a mentő eszközök teljesen hiányoztak” – írja Gyulai Pál, a város közkedvelt költője a Nemzeti
Hírlaphoz címzett levelében.
A Borsod című lap október
3-ai száma többek közt a következő beszámolókat rögzíti.
„Igen érdekes volt özv. Simon
Andrásné megmenekülése is. Őt
és a család 7 tagját a fia a beboltozott kéménybe rakta fel, honnan fejszével a padlásra lyukat
vágtak a kémény falán s ugy menekültek a padlásra, s ott maradtak a vész elmúltáig.” Voltak,
akiket mulatozás közben ért el
az áradat: „Az Ujvilág kávéházba 70 vendég szorult be, s ezek
ugy menekültek, hogy az asztalok tetejére rakott székeken egymásba fogódzva tartották fenn
egymást”.
Csodával határos megmenekülésről számolt be Gyöngyössy
Sámuel 1879-ben, a Miskolcz
gyásza címet viselő emlék-

Ilyennek látják
a helyi filmesek Miskolcot
Négy kategóriában adott díjakat a Miskolc az otthonunk
filmpályázat zsűrije.
A CINE-MIS Nonprofit Kft,
a CineFest Egyesület, és az
Észak-magyarországi Regionális Filmalap-Miskolc Alapítvány a nyáron filmpályázatot
hirdetett meg. Az itt élőktől azt
várták, hogy videóban fogalmazzák meg, hogy mit jelent
számukra miskolcinak lenni.
Az idei kiírás fődíját Humicskó
Máté kapta Kötelék című filmjéért. Az alkotás érzelmeket és
kapcsolatokat mutat be elsősorban – szerelmet, barátságot,
testvéri kötődést –, és ezeknek
a színtereit bejárva ismerhetjük
meg a városnak egy rejtettebb
oldalát, amivel igazán csak
az itt élők találkozhatnak nap
mint nap.
– Alapvetően nem szoktak
érdekelni az imázsfilmek –
mondta a díjátadón Humicskó
Máté amatőr helyi filmes, aki
elárulta azt is, rendező szeretne lenni a jövőben. – Először
nekem is a tipikus miskolci helyszínek jutottak eszembe: Lillafüred, barlangfürdő.
Aztán elgondolkodtam, mik
azok a helyek, amik számomra fontosak. Így olyasmikre
kezdtem fókuszálni, amiket
mások talán nem is ismernek, vagy az ő fejükben másfajta kép él ezekről a helyekről,
mint az enyémben.

A legjobb szerkesztésért járó
díjat a Skolc című alkotás zsebelte be, ami energikus életképek sorozatán keresztül mutatja be a várost.
– A filmben a barátaim szerepelnek,
mindegyikükből
próbáltam bemutatni egy jellemző darabot, ami egyben egy
darab Miskolc is – fogalmazta
meg a film indíttatását az alkotó, Prekop Dorottya. – Sok emberrel dolgoztam együtt, ezért
körülményes volt a forgatás.
Számomra a természetes helyszínek a legfontosabbak, de
mivel Miskolc az egész várost
jelenti, ezért szerettem volna
megjeleníteni az épített környezet ismertebb helyeit is. A
buszmegállókból indultam ki:
melyek azok a helyek, ahol sok
busz megáll. Fél perc Miskolc
című művéért Kovács Péter
nyerte a legszebb képi világért

járó díjat. A 30 másodperces
rövidfilm kiemelkedő darabja
az idei felhozatalnak, ami félelmetes erővel húzza be a nézőt a saját valóságába. Olyan
szuggesztív képekkel dolgozik,
amik nem csak hatásosak, de
tökéletesen visszaadják a város
különböző arculatait.
A legjobb ötletnek járó díjjal Balla Olivér In the box című
filmjét jutalmazta a zsűri: egy
doboz érkezik az űrből, amit
egy túrázó talál meg, kinyitva pedig Miskolcot leli benne,
jobban mondva a szerző filmjét, ami érzékenyen vezet végig
a város jellemző helyein. A dobozt végül a túrázó visszadobja
oda, ahol találta.
A filmeket végignéző publikum is kinyilvánította a véleményét, és a közönségdíjat
Doszpoly Rolandnak ítélte az
Éneklő csillag című filmjéért.

A pusztítás következményei évekre meghatározták a város jövőképét. Forrás: Herman Ottó Múzeum

könyvben, melyet azért adtak ki,
hogy a bevételből segítsék az árvízkárosultakat. Lőcseyné története akár már egy hollywoodi
katasztrófafilm egyik jelenete is
lehetne. Az asszony rendkívüli lélekjelenlétről tett tanúságot,
amikor éjszaka az árvízre ébredvén eszébe jutott, hogy egy nagyobb összeget, 400 o. é. (osztrák értékű) forintot helyezett
előző este az ablak belső párkányára. Miután kihalászta a vízből az asztalról leesett kulcsokat,
a pénzt is magához vette. Ekkorra azonban az ár már olyan nagy
volt, hogy a feldöntött bútorok

az ajtóhoz szorították, talán a
400 forint is ekkor veszett el végleg. Már-már ő maga is odaveszett, amikor váratlan segítsége
érkezett:
„Egy az istálóból kiszabadult
tehén nagy erővel benyomja az
ajtót, az úrnő belé- kapaszkodik, kiszabadul a rögtönzött torlasz közül, de még ez mind nem
elég! Biztos tartózkodási hely e
segély mellett sem mutatkozik,
a víz egyre nő, a vész mind nagyobb; ekkor rémületesen vonítva, mintha úrnője veszedelmét
sejtené, bejő a házőrző, egy ritka
példány saját fajtájából, egy csak

nem oroszlány nagyságú kutya,
a víz fölszínén úszva asszonyához közeledik, ez belékapaszkodva megragadja az ablakvasat
és szilárd támpontot talál”.
A helyi és országos sajtóból
megismerhető visszaemlékezések hűen lefestik azt a borzalmat, amit a miskolciak átéltek ezen az éjszakán. Bár az ár
másfél-két óra alatt elvonult, a
maga mögött hagyott pusztítás
következményei évekre meghatározták a város jövőképét.
Folytatjuk.
Nagy Attila
történész

Hirdetés

Hódít az ORVOSI FOGYÁS!

Fogyókúra orvosi segítséggel.
Dr. Ispány Marietta rendelése
2020. 10. 02-án NYÍLT NAPOT tart!
INGYENES az orvosi mérés és tanácsadás.

Biztonságos
Biztonságos és
és fertőtlenített
fertőtlenített környezetben
környezetben ingyenes
ingyenes állapotfelmérés,
állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció,
zsírraktár-kalkuláció, testösszetétestösszetétel-vizsgálat,
keringésellenőrzés,
anyagcseretérkép,
orvosi
tanácsadás,
tel-vizsgálat, keringésellenőrzés, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, májszintellenőrzés,
májszintellenőrzés, diétás
diétás tanátanácsok.
csok. A
A fogyókúra
fogyókúra elkezdésekor
elkezdésekor ingyenes
ingyenes mérés.
mérés. Ha
Ha túlsúlyos,
túlsúlyos, szív-érrendszeri
szív-érrendszeri betegséggel
betegséggel küzd,
küzd, magas
magas
aa vérnyomása,
vérnyomása, magas
magas aa koleszterinszintje,
koleszterinszintje, refluxbetegsége
refluxbetegsége van,
van, ízületi
ízületi gyulladással,
gyulladással, kopással
kopással küzd,
küzd, nem
nem
esik
esik teherbe,
teherbe, PCO
PCO szindrómás,
szindrómás, akkor
akkor keressen
keressen meg
meg minket!
minket! Szabaduljon
Szabaduljon meg
meg aa felesleges
felesleges kilóktól!
kilóktól!

Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982
Dr. Ispány Marietta vagyok, 9 éve foglalkozom az orvosi fogyókúrával. Célom, hogy
minél több ember részesüljön ebben a terápiában, leadva a kilókat, megtanulva a
helyes táplálkozást, elindulva a mozgás útján, elhagyva a gyógyszereket. Akár 5,
10, 20, akár 70, 80, 100 kg-ot kell leadnia, fogadjon el egy egészséges, önbizalommal teli életet, túlsúly nélkül, karcsú alakkal.

Medi-Art Egészségcentrum Miskolc, Arany János utca 9. I/1.
Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

Dr. Ispány Marietta
Insumed orvosifogyókúra-specialista

Sikertörténetek páciensektől kapott üzenetekben:
A doktornő válaszol:
Ø Szenzációs zsírfogyás,
az élete forgott kockán!

Az idei kiírás fődíját Humicskó Máté kapta Kötelék című filmjéért. Fotó: Mocsári László

Kedves Páciensünk 2019. július 10-én kezdte az INSUMED
fogyókúrát 280 kilogrammal. Érrendszeri elváltozásokkal, magas vérnyomással és mozgásszervi problémákkal
küzdött. A fogyókúrát példamutatóan betartva és rendszeres kontrollmérésekre járva januárban 47,1 kg testzsírfogyásnál tartottunk. Páciensünk jelenleg is kitartóan
folytatja a diétát, így a legutóbbi mérésen már 60,1 kg
zsírfogyást regisztráltunk. Vérnyomása jelentősen javult,
húgysavszintje normalizálódott, könnyebben mozog,
ízületi panaszai javultak.
Gratulálunk!

Ø Mínusz 47 kilogrammal könnyebb
az életem!

Sajnos már egy könnyed séta is megterhelővé vált számomra,
a laborértékeim is nagyon rosszak voltak, a cukrom, a koleszterinszintem megemelkedett, így 2019 februárjában bejelentkeztem dr. Ispány Marietta doktornőhöz, aki megnyugtatott, hogy
a zsír leadása mellett a laborértékeim is javulni fognak. Belevágtunk a fogyókúrába, az induló testsúlyom 120,6 kilogramm
volt. Már az első két hétben 6 kilogrammal csökkent a súlyom.
Augusztusra elértem a 32,3 kg-os testzsírfogyást, ami már több
mérettel kisebb ruhát jelentett. Jelenleg is kitartóan végzem a
diétát, és doktornő támogatása mellett a legutolsó kontrollmérésen 47,2 kg zsírfogyást regisztráltunk. A cukorértékem és
a koleszterinértékem normalizálódott, és sokkal könnyebben
tudok mozogni. Nagyon hálás vagyok! Köszönöm! 1209-0/2020
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MEGLEPŐ VERESÉG UTÁN
MAGABIZTOS GYŐZELEM
Megkezdődtek a magyar
amerikaifutball-bajnokság
küzdelmei. Két mérkőzést
már lejátszott a Renegades a
Divízió II-ben.
Csikorgós, akadozó támadójátékkal kezdte a szezont a
2019-es bajnok Szegeden. A
CFS Guardians otthonában
egyedül a védelem nyújtott értékelhető teljesítményt, de hiába engedtek alig 10 pontot az
ellenfélnek, egy touchdownnal
(az extrapontot kihagyták) nehéz meccset nyerni… – Tavaly
nagy különbséggel győztünk,
hozni kellett volna ezt a mérkőzést is… A szezon eleji formának is betudható a vereség, több
interceptiont dobtunk, ami
nem fér bele – értékelt Huszár

Gábor, a Miskolc-Szirmabesenyő Renegades elnöke.
A váratlan pontvesztés után
azonban összekapták magukat a miskolciak. Talán időben
jött a pofon, és a Szeged elleni
csorbát kiköszörülendő, „csak
azért is” hangulatban léptek pályára hazai pályán a jászberényi csapat ellen az elmúlt hétvégén. – Itt már azt játszottuk,
amit valóban tudunk. Ismerjük
a Wolverinest, nem igazán erősödtek tavalyhoz képest. Egy
picit aggódtam persze, hogy a
kötelező győzelem terhe nem
nyomja-e agyon a gárdát, főleg
egy elveszített nyitány után, de
a nagyarányú siker magáért beszél (54-6 lett a vége). Nagyon
a csapat mélyére kellett volna
nézni, ha ez nem jön össze.

Közeledik a XVII.
Üveghuta Kupa
Október 4-én rendezik
meg a XVII. Üveghuta
Kupa hegyi kerékpáros
időfutamot.

A Renegátok legközelebb október 17-én lépnek pályára. Fotó:
Renegades

A Renegátok legközelebb október 17-én lépnek pályára, a
többhetes szünet azonban nem
feltétlenül jó egy csapat életében. Ráadásul nagyon átalakultak a bajnokságok, felborultak
az erőviszonyok, nagy volt a
játékosmozgás a csapatok között. Az Eger Heroes ellen szólhat, hogy nekik még nem volt

meccsük, október elején kezdenek csak. – Erős, jó csapat
azonban, kiélezett mérkőzésre
számítok ellenük. Ehhez azonban a jobbik arcunkat kell mutatnunk játékban. Ha hozzuk,
amit valójában tudunk, akkor
akár a győzelem is meglehet –
fogalmazott az elnök.
Kujan István

Elhalasztották a Farkasok elleni rangadót

Elővigyázatosságból döntöttek a halasztás mellett

Felelős döntést hozott a Miskolc Steelers szakmai vezetősége, amikor kérték idei első mérkőzésük elhalasztását. Az
ok: a koronavírus gyors terjedése.

Aggod Péter szakosztályvezető arról tájékoztatta
lapunkat, hogy pár nappal
a Budapest Wolves II. elleni mérkőzés előtt halasztást kértek a szövetségtől,
amit meg is kaptak. – Nincs
olyan saját játékosunk, akinek pozitív lett volna a
tesztje. Elővigyázatosságból
hoztuk meg a döntést.
Most pihenünk egy bő
hetet, edzéseket sem tartunk. Ha minden jól alakul, akkor a Győr Sharks
elleni találkozó lesz az idei
első mérkőzésünk október 11-én. A hét elején még
úgy volt egyébként, hogy
a hétvégi derbi zártkörű
lesz, online lehetett volna

követni a mérkőzést – ami
máris egy rangadó lett volna. A már egy győzelemmel álló és rájátszásesélyes
Farkasok érkeztek volna
Miskolcra. A meccset a tervek szerint november elején pótolják.
Mint ismert, a HFL (az
Acélosok is itt szerepelnek
eredendően) a járvány miatt teljes egészében elmaradt
idén. A Steelers a másik miskolci klubbal, a Renegades
gárdájával együttműködve,
közös csapattal a Divízió I-be
nevezett, de annak programját átírták az elmúlt hetekben
más nevezők visszalépése
nyomán.
K. I.

A Bükkszentlászló és
Bükkszentkereszt közötti, az
országúti és MTB kerékpárosokat egyaránt nyeregbe
szólító 5,3 km-es hegyi időfutamverseny iránt ebben az
évben is nagy az érdeklődés.
A húsz egyéni és két páros
kategóriában kiírt versenyre
maximum 200 sportoló nevezését fogadják el. A „Baráti párosok” kategóriában
nincs korcsoportmegkötés.
A „Családi párosok” kategóriájában egy gyermek és egy
szülő vagy nagyszülő nevezhet. A családi kategóriában
igazolt versenyzők nem indulhatnak. Helyszíni nevezésre a verseny napján a rajt
területén lesz mód 8:30 és
10:30 között a fennmaradó
vagy visszamondott helyekre. A rajtszámot egy órával a
saját rajtidő előtt át kell venni
a járványügyi helyzetre való
tekintettel. Szintén emiatt

kell betartani a 1,5 méteres
távolságot is.
Az útvonalat 9.30-tól 13.00
óráig teljesen lezárják a forgalom elől. A verseny előtt
és alatt csak körbe, Lillafüred
felé lehet majd közlekedni.
Ez vonatkozik a visszaguruló
kerékpárosokra és a versenyzők kísérőire is. Az útlezárást
az utolsó induló célba érkezése után oldják fel.
Az első versenyző Bükkszentlászlón, 10 órakor rajtol,
akit félpercenkénti indítással,
a nevezési sorrendben folyamatosan követnek a többiek.
Becsatolt kerékpáros-fejvédő használata kötelező, hiánya kizárást von maga után.
A célt Bükkszentkereszt határában a kőkeresztnél jelölik ki. Az eredményhirdetést
Bükkszentkereszten, új helyszínen, a Privát Fogadó és Étterem parkolójában tartják
meg. A korcsoportgyőztesek
a Császári Éva üvegfestő által
készített kupákat, valamint
tárgyjutalmat, a 2.-3. helyezettek egyedi kézműves érmet és tárgyjutalmat kapnak.

A versenyre maximum kétszáz sportoló nevezését fogadják el. Fotó: Vígh Antal

Hirdetés

Környezetbarát autómosás
A vízmentes mobil és fix
autómosással foglalkozó
Latesz Cleeners innovatív,
környezetbarát, prémiumtechnológiával, megtisztítja, és hosszú távon ápolja a
jármű karosszériáját.
A vállalkozás idén kezdte
meg működését Miskolcon,
melyet teljes mértékben a
környezettudatosság határoz
meg, hiszen biológiailag lebomló anyagokkal dolgoznak.
Egy gépjárműre egy-két deciliter víz felhasználása elegendő,
így hatalmas mennyiségű vizet
takaríthatunk meg - szemben
egy gépi mosással, amihez

akár 150 liter vízre is szükség
lehet. Napjainkban a mobilitás már elengedhetetlen, ezért
a Latesz Cleenersnek is ez az
egyik meghatározó alapköve.
A szolgáltatást az ügyfél bárhova megrendelheti: otthonához, munkahelyére vagy akár
egy bevásárlóközponthoz is. A
technológia alapja a nanotechnológia – vagyis a rendkívül kis
részecskeméretű hatóanyagok
használata. A készítmény gyakorlatilag befolyik a szennyeződés és a tisztítandó felület
közé, amit a megfelelő mikroszálas kendővel le lehet törölni anélkül, hogy a karosszériát
megsértenénk.

Telefonszám: 06-70/408-5934,
3527 Miskolc Besenyői u. 22.
www.lateszcleeners.com

Innovatív, környezetbarát, prémium vízmentes
mobil és fix autómosás, megtisztítja
és hosszú távon ápolja a jármű karosszériáját.
Szolgáltatásaink: bőr tisztítása , ápolása, kemény wax (12 hónapos védelem), ózonos klímafertőtlenítés + utastér-fertőtlenítés, kárpittisztítás, fényszóró-polírozás,
nanotechnológiás külső és belső tisztítás, gépjármű-polírozás
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NAPELEMES AUTÓTÖLTŐ MISKOLCTAPOLCÁN
2020. szeptember 22–én
Veres Pál, Miskolc Megyei
Jogú Város polgármestere és Irlanda Boglárka, az
ELMŰ-ÉMÁSZ igazgatósági
megbízottja megnyitotta az
e-autósok részére Miskolctapolcán telepített napelemes
autóbeállót.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ, az E.ON
csoport tagja az első közterületi töltőjének telepítése óta
széles körű tapasztalatokat
gyűjtött nemcsak töltőinfrastruktúra telepítése, üzemeltetése és értékesítése, hanem
e-autóflotta és IT háttér üzemeltetése terén is. Az ÉMÁSZ
Miskolc városának hosszú távú
partnere az e-mobilitás fejlesztésében is. 2012-ben helyezte üzembe Miskolcon az első
elektromosautó-töltőt.
2019. május 21-én, az ÉMÁSZ
fennállásának 125. évfordulója alkalmából tartott miskolci ünnepségen jelentette be
az ÉMÁSZ, hogy jövőorientált
projektként létre kíván hozni

Miskolcon egy napenergiával
működtetett autóbeállót, kiegészítve további elektromos
autó-töltőkkel.
A projekt megvalósítása 2019ben kezdődött az önkormányzat
és a hatóságok szoros együttműködésében és kiemelt támogatásával. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions
Kft. és ÉMÁSZ Hálózati Kft. által
megvalósított napelemes autóbeálló megnyitásával további

lépést tettünk Miskolc városával közösen az elektromosautótöltők hálózatának bővítése érdekében.
A Bluetop OPTI A1 7,5 típusú napelemes autóbeálló, ún.
carport, a miskolctapolcai ingyenes nagy parkolóban került
telepítésre. A létesítmény egyszerre 3 személygépjárművet
tud befogadni, az e-autótöltők a
bal és jobb oldali lábakon kerül-

tek elhelyezésre. A carport tetején 21 napelempanel összesen
6,3 kWp teljesítménnyel biztosítja a zöldenergiát a töltők és a
beépített LED világítás számára.
A professzionális fedett töltőállomás kiépítésével Miskolctapolca egy újabb exkluzív
szolgáltatást biztosít az ország
bármely pontjáról elektromos
meghajtású autóval érkező látogatók számára.
1213-0/2020
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Karanténban a teljes
felnőtt MVLC-keret
Újabb mérkőzés elhalasztását is kérte a Miskolci
Vízilabda Club.

A járványügyi helyzet sajnos „ismétlésre” kényszerítette a miskolci vízilabdázókat. Ugyanis a legutóbbi
hazai bajnokihoz, az eredetileg szeptember 12-én esedékes Miskolc-Eger, majd
a szeptember 19-ére tervezett OSC-Miskolc bajnoki vízilabda-mérkőzéshez
hasonlóan – felelősségteljes döntést hozva – az FTC
miskolci vendégjátéka elhalasztását jelentette be a
klubvezetés. Az ok: a meglévő eset kezelése és a további nagyobb számú fertőzés
megakadályozása. Először
Lukas Seman és Tomas Hoferica tesztje lett pozitív,
majd sajnos hasonló eredményt hozott Lukács Dorián
koronavírustesztje is. Utóbbi együtt edzett és játszott
is mérkőzést a többiekkel,
így a csapattársak kontaktszemélynek számítanak –
tudtuk meg a miskolci klub
sportigazgatójától. Bachner
András telefonon arról tá-

jékoztatta szerkesztőségünket, hogy minden edzést leállítottak.
– Nem akarjuk sem a mi,
sem az ellenfél játékosainak
egészségét kockára tenni. Az
egészség és annak megőrzése az elsődleges szempont, a
sport csak ez után következik – hangsúlyozta.
Így pedig az MVLC felnőtt
keretének játékosai és azok
az
utánpótlás-játékosok,
akik az időközben lejátszott
Eger elleni kupamérkőzésen
szerepeltek, karanténba vonulnak egészen addig, amíg
az egymást követő két koronavírustesztjük
negatív
nem lesz. – Ehhez ragaszkodtam. Péntekig 16 játékos
negatív tesztet mutatott, a
többi eredményre még várunk. Azon vagyunk, hogy
gyógyuljunk, de alig várjuk
már, hogy újra játszhassunk
– fogalmazott Bachner András, aki szerint az érintettek
fegyelmezettsége jelen esetben nagyon fontos tényező,
hiszen így elejét lehet venni
a további nagyszámú fertőzésnek.
Kujan István

Az FTC elleni bajnoki elhalasztása mellett döntött a miskolci
klubvezetés. Fotó: Mocsári László

Huszadik alkalommal kerékpároztak
az őszi Bükkben
A Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra évről évre nagyobb
népszerűségnek örvend.

Természet, sport, egészség, közösség – talán ezekkel a szavakkal lehet legjobban leírni a múlt
vasárnap megrendezett Bükki
Kerékpáros Teljesítménytúrát.
A Miskolci Mobilitási Hét programjai között a kezdetektől szerepelő megmérettetést idén már
huszadik alkalommal rendezték
meg, a versenyzők ezúttal is 30,
50, 80 és 110 kilométeres távokon indulhattak. Az első alkalmakat a Vörösmarty Művelődési
Ház Természetjáró-szakosztálya
szervezte meg, de csaknem tíz
éve már, hogy a Zöld Kapcsolat
Egyesület a házigazda. A civilszervezet vezetője lapunknak elmondta, az idei teljesítménytúrára a járványhelyzet ellenére is
nagyon sokan jelentkeztek.
– A négy távon több mint kétszázkilencvenen álltak rajthoz.
Az ellenőrző pontokon dolgozó önkéntesek, a versenyzők és
a magam tapasztalatai alapján
kijelenthetem: egy jó hangulatú, családias közösségi sportversenyt tudhatunk magunk mögött. Ebben persze az időjárás is
segített, azt gondolom, hogy a
résztvevőknek és a szervezőknek is élmény volt a 20-23 fokos, kellemes őszi hőmérséklet.
A hajnal ugyan már csípős volt
fent a Bükkben, de a beszámolók
szerint napközben élmény volt a
Bükk-fennsíkon kerékpározni –
mondta F. Nagy Zsuzsanna.
A teljesítménytúra számokban
Idén az ország 58 településéről érkeztek bringások azzal a
céllal, hogy a Bükk szerpentinjein az őszi rengetegben hos�szasan tekereghessenek. F. Nagy
Zsuzsanna elmondása szerint a

A versenyzők ezúttal is 30, 50, 80 és 110 kilométeres távokon indulhattak. Fotók: Mocsári László

távolabbi tájakról inkább a hos�szabb távokat (80, 110 kilométer) választották az érdeklődők.
„Budapestről huszonheten,
Debrecenből tizenöten, Kazincbarcikáról kilencen, Tiszaújvárosból heten, Derecskéről
és Nyíregyházáról négyen érkeztek, tehát az ország minden
szegletéből érkeztek a hegyi
kerékpározás iránt vonzódó
kerekesek. Az azonban egyér-

Balszerencsésen alakult a
DVTK kupaszereplése a múlt
héten szombaton. A csapatbusz indulása előtt öt perccel
a Magyar Labdarúgó Szövetség arról tájékoztatta a gárdát,
hogy elmarad a délután 3 órára kiírt Balassagyarmati VSE
– DVTK mérkőzés. A találkozót azért kellett elhalasztani,
mert a meccsnap reggelén a
hazaiak szinte összes játékosa karanténba került, így nem
tudtak kiállni. A mérkőzést
október 7-én 14 órától pótolják.
A csapat sokáig nem rágódhatott a történteken, hiszen szombaton máris újabb
feladat vár rájuk: Zalaegerszegen szállnak harcba a
bajnoki pontokért. A miskolciaknak ez lesz az idei

szezonban az első idegenbeli
találkozójuk, mivel a Ferencváros elleni meccset elhalasztották, és ennek egyelőre
nincs is új időpontja. A három hazai találkozón négy
pontot gyűjtöttek a piros-fehérek, miután egy-egy győzelem, döntetlen és vereség
került a jegyzőkönyvbe. A
zalai házigazdák négy mérkőzést játszottak eddig, amelyeken egyszer győztek, egyszer kikaptak, kétszer pedig

döntetlent értek el. A két csapat tehát nagyjából hasonló
teljesítményt nyújtott eddig,
így minden bizonnyal szoros
küzdelemben dől majd el a
három pont sorsa.
A tavalyi szezonban a diósgyőri szurkolóknak szép emlékei lehetnek a zalaiak elleni
meccsekről, hiszen szeptemberben Miskolcon, januárban
pedig idegenben győztek a
piros-fehérek 1-0, illetve 3-1
arányban, míg júniusban az

A miskolciaknak ez lesz az idei szezonban az első idegenbeli
találkozójuk. Fotó: Juhász Ákos

telmű, hogy a miskolci bringások számára a legkedvesebb
a Bükk, hiszen a résztvevőknek több mint a fele, 142 fő
miskolci. A helyzeti előnyből
adódóan, egyre nagyobb szimpatizánskört mozdít meg a
hegység útjaira szervezett esemény” – tette hozzá.
Az idén a legtöbben 80 kilométeren indultak útnak (82 fő),
de csaknem ugyanilyen nép-

A négy távon több mint kétszázkilencvenen álltak rajthoz

ZALAEGERSZEGRE UTAZIK A DVTK
A múlt heti, végül meghiúsult kupameccs után
szombaton Zalaegerszegen
ismét bajnoki találkozó vár
a DVTK futballcsapatára.
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Andrássy utcán 1-1-es döntetlenre játszottak a felek.
Azóta persze mindkét csapat
kerete átalakult, így teljesen
kiszámíthatatlan, hogy milyen eredményen születik a
szombaton este fél 8-kor kezdődő mérkőzésen. Az biztos,
hogy mindkét gárdának égetően szüksége van a pontokra, hiszen a bajnoki tabella
középmezőnye nagy szoros,
gyorsan előre lehet kerülni,
de vissza is lehet esni.
A DVTK vezetése úgy döntött, hogy – a legutóbbi zalaegerszegi túrához hasonlóan
– ezúttal is kifizeti a Zalaegerszegre utazó vendégszurkolók belépőjegyeit. A klub
vezetése ezzel szeretné megköszönni a kitartó buzdítást
azoknak, akik az ország másik
végébe is elkísérik a csapatot.
A belépőjegyeket a diósgyőri
szurkolók a zalaegerszegi stadion vendégszektorának bejáratánál vehetik majd át a
mérkőzés előtt.

szerű volt a 110 kilométer (79
fő) és az 50 kilométeres (78 fő).
Az egykor nagyon népszerű 30
kilométeres távon ezúttal 38-an
bátorkodtak tekerni, ugyanis
a lusta-völgyi erdészeti út állapota jelenleg rendkívül rossz,
versenykerékpárral indulóknak
nem is ajánlották a szervezők.
Tavasszal is?
Az egyesületi elnök azt
mondta, Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra mindenképpen
lesz 2021-ben is, sőt, az is lehet,
hogy nem is csak egyszer.
– Kerékpárüzletek tulajdonosai is indultak az idei túrán,
ők arról beszéltek, hogy a járvány kezdete óta nagyon megugrott a forgalmuk. Mi is azt
látjuk, hogy egyre többen ülnek biciklire, és úgy gondolom,
hogy ezzel a miénkhez hasonló kerékpáros események szervezőinek is számolniuk kell.
Éppen ezért most annak lehetőségét mérlegeljük, hogy jövőre esetleg tavasszal is megrendezzük a teljesítménytúrát.
Nem lenne példa nélküli, az elmúlt közel két évtizedben már
volt erre példa – zárta F. Nagy
Zsuzsanna.
Tajthy Ákos

Csökkennek a jegyárak
A Honvéd elleni találkozót
követő első öt mérkőzésre
a klub a belépőjegyek árait
30 százalékkal csökkenti.
Amennyiben ezen az öt
meccsen átlagban 2000 fővel emelkedik a nézőszám,
akkor a belépőjegyek árai a
folytatásban is így maradnak – jelentette be honlapján
a DVTK. A szurkolók közül
a döntés következtében senkit sem érhet hátrány, ezért
a bérleteseket a klub külön
kompenzálni fogja. A klubve-

zetés ígéretet tett arra is, hogy
a büféket üzemeltető céggel
közösen változtatni fog a büfében kapható termékek árazásán. A szervezett szurkolói
csoportok kérésének eleget
téve hamarosan új nevet kap
az ultraszektor. Az új nevet a
klub és az ultrák közösen jelentik majd be. A DVTK saját
költségén vállalja az új capoállás megépítését az szurkolóktól kapott tervek alapján,
valamint az ultraszektorhoz
vezető lépcsők melletti falak
festését.

10 Hirdetés
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EGYEDÜLÁLLÓ PROJEKT A RÉGIÓBAN
Hatvanöt százalékban kész a Mol Petrolkémia Zrt. beruházása
Az új komplexumban egy
széleskörűen használható
vegyipari alapanyagot,
poliolt gyártanak majd. A Tiszaújvárosban megvalósuló
1,2 milliárd eurós projekt az
egész régióban egyedülálló.
A koronavírus okozta nehézségek ellenére jól haladnak
a dolgok: az építők immár
3 millió balesetmentesen
ledolgozott munkaórát
ünnepelhettek.
– A poliol projekt 65 százalékban elkészült, több kritikus
munkafázison már túl vagyunk
– fogalmazott a beruházás
kapcsán lapunknak Zsinkó
Tibor, a Mol Petrolkémia Zrt.
vezérigazgatója, aki hozzátette,
a járvány okozott némi fennakadást az anyagszállításban és
a szakemberek utazásában, de
ebben a helyzetben ez sajnos
természetesnek mondható.
Organikus beruházás
– A MOL-csoport saját erejéből, zöldmezős beruházásként
hozza létre a komplexumot:
saját befektetésünk eredményeként valósítjuk meg az új
terméket előállító üzemet.
A vezérigazgató szerint a
poliolról azt kell tudni, hogy az
egyik fő komponense a poliuretánoknak, tehát a különböző
habanyagoknak. – A bútorok

szivacsrészét is általában ebből
készítik, de az autóipar is felhasználja. Az építőiparban gyakran
előfordul szigetelőanyag formájában.
Azt is megtudhattuk, hogy a
beruházás ellátólánca globális. –
Bizonyos alapanyagok külföldről
érkeznek: vannak olyan berendezések és készülékek, amiket
Európán belüli országokban,
valamint Kínában és Thaiföldön
gyártanak. A 65 százalékos szint
így nemcsak a tiszaújvárosi ipartelep építkezésének státuszára
értendő, hanem a külföldi
előgyártások állapotára is.
Precíz tervezés
Volt olyan berendezés, amit
uszályok hoztak, míg más darabok csak éjszaka utazhattak.
– 100 nehézsúlyú szállítmány
érkezett Tiszaújvárosba az
utóbbi 5 hónapban – beszélt a
logisztikai feladatokról Zsinkó
Tibor. – Berendezésenként
nagyjából 500 tonnáról van
szó, ezeknek lehetetlen volt
megoldani a közúti szállítását,
ezért vízi úton érkeztek. A
folyamathoz építettünk egy
kikötőt a Tisza partján, ahová
telepítettünk egy nagy kapacitású darut is. Természetesen
voltak elemek, amik közúton
jöttek, de ez sem volt egyszerű: megfelelő kísérettel,
speciális időablakban szállítot-

tunk, hogy ne akadályozzuk a
forgalmat.
Komoly kihívást jelentett
ezeket a készülékeket beszállítani, de szerencsére minden
zökkenőmentesen
történt.
– Volt olyan berendezés, amit
Thaiföldön
összeszereltek,
leteszteltek, szétszedtek, becsomagoltak, hajóra tettek, mi
pedig itt újra összeszereltük.
A poliol projekt és a fővállalkozó, a Thyssenkrupp Industrial
Solutions munkatársai nemrég
fontos eredményt értek el,
miután sikeresen feszültség alá

Mozgáskorlátozott személy mellé gondozónőt keresünk bentlakással, kéthetes váltással. Érdeklődni le1204-0/2020
het: 06-20/213-3467.
Takarítást, vasalást, egyéb házimunkát vállalok magánszemélynél
vagy cégnél Miskolcon. Megbízható személy vagyok. Érd.: 06-20/5841200-0/2020
0794.
Albérlet kiadó nem igényesnek Miskolc-Pingyomon. Bútor megoldható.
1200-0/2020
Érd.: 06-20/584-0794.
Várjuk minden olyan anyuka, apuka, nagymama, nagypapa jelentkezését, akik önkéntesként szívesen
segítenének. Akár délelőtt, délután
vagy hétvégén segítenél, légy egy
összetartó közösség tagja! Hívd ezt a
1077-0/2020
számot: 30/386-5885.
Ha szereted a kisgyerekeket, de a
tieid már nagyok, gyere hozzánk önkéntesnek. Segíthetsz kisgyermekes
családok számára szervezett gyermek-programok lebonyolításában!
Légy egy kis móka részese! Jelent1077-0/2020
kezz most: 70/521-0913.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáinak
nyitvatartási rendje
2020. október 1-jétől megváltozik.
A jelzett naptól a miskolci ügyfélszolgálat
az alábbi nyitvatartási időben áll ügyfeleink
rendelkezésére:
3527 Miskolc,
József Attila
utca 53.

08:00 – 16:00
ZÁRVA
08:00 – 20:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00

Szakképzett munkaerő
Ha elkészül a gyár, több mint
200 új, hosszútávon fenntartható munkahelyet tudnak
majd létrehozni benne.

1208-0/2020

ALAPOT SZÁLLÍTUNK
és a koszorúját is megöntjük!

Beton-szaktanácsadás,
gyártás, szállítás
és szivattyús bedolgozás
Betonacél-kengyelek
egyedi méretben is!
Homok-, kavics-, kőértékesítés
kis és nagytételben is
Részletekért érdeklődjön:
Telefon: 30/32-90-800
E-mail: info@remixbeton.hu

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2020. 09. 26-től 2020. 10. 02-ig

274-21/2020

Egyéb információkért látogasson el
a www.bmhnonprofit.hu weboldalra
vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat!
Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

szakmai kompetenciákkal, tapasztalattal, tudnak megfelelő
számú munkaerőt mobilizálni,
illetve a kivitelezéshez szükséges szakmák is rendelkezésre
állnak náluk. A szakemberek 25
százaléka magyar munkás, míg
75 százaléka külföldi – az utóbbiaknak a kétharmada érkezett
az Európai Unió tagállamaiból.

Apróhirdetés

TISZTELT ÜGYFELEINK!

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

helyeztek egy magasfeszültségű villamos fogadóállomást.
– Lényeges előrelépés ez a
projekt életében, hiszen ez a
villamosállomás látja majd el
a teljes poliol-komplexumot
árammal.
Zsinkó Tibor elmondta,
jelenleg közel 2000 szakember
dolgozik az építkezésen.
– Egy ilyen modern üzemi
komplexumnak nem csak a
működtetése komoly kihívás,
de a megépítése is. Csak olyan
alvállalkozókat dolgoztatunk,
akik rendelkeznek a szükséges

– Már megkezdődött a szakképzett dolgozók toborzása,
a szükséges munkaerő 90
százalékát mostanra fel is vettük
– számolt be a fejleményekről
Zsinkó Tibor, aki szerint mindez
előrelátó tervezés eredménye.
– Három évvel ezelőtt elindultunk egy új úton: az egyik
pillér, amire alapoztunk, az
oktatási intézményekkel való
együttműködés. Ennek központi eleme a duális képzés volt,
melynek során a tanulók nálunk
szerezhették meg a szükséges
szakmai tapasztalatot. A szakközépiskolák közül a Szerencsi
SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Technikum és Szakképző Iskolával, a Debreceni SZC Vegyipari Technikummal, valamint
a Miskolci SZC Andrássy Gyula
Gépipari Technikummal működünk együtt. Ennek eredményeként összesen 54 középfokon tanuló diák végzi nálunk a szakmai
irányú gyakorlatait. A másik szint
a felsőfokú oktatás. Mesterfokú
duális képzéseket működtetünk
a Debreceni Egyetem vegyészmérnök szakán, és a Miskolci
Egyetem vegyipari gépészet
szakán: a képzésben összesen
13 hallgató vesz részt. Annak
köszönhetően tehát, hogy több
éve elindítottuk a duális képzést,
képesek vagyunk bevonzani a
gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakembereket.

Star kéztörlő, két tekercs, 79,5 Ft/db
199 Ft
Signál fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
349 Ft
Flóraszept 1 l
599 Ft
Bradolife kézfertőtlenítő gél, 50 ml
699 Ft
STR8 férfi tusfürdő, 250 ml
699 Ft
Well Done folyékony mosószer, 4 l
999 Ft
Bref fürdőszobai tisztítószer, 750 ml
999 Ft
Bradolife folyékony szappan, 350 ml
1399 Ft
Lenor öblítő, duo
1599 Ft
Sanytol légfrissítő, 300 ml
1499 Ft
Dettol felülettisztító, 500 ml
1399 Ft
Bradolife kézfertőtlenítő gél, 300 ml
1799 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs
1999 Ft
Playboy edt. női, férfi, 75 ml
2199 Ft
Felnőtt és gyermekméretben kapható szájmaszk!		

159 Ft
299 Ft
499 Ft
569 Ft
599 Ft
799 Ft
899 Ft
1299 Ft
1299 Ft
1399 Ft
1199 Ft
1599 Ft
1799 Ft
1999 Ft
799 Ft

215-9/2020

2020. szeptember 26. | 39. hét | XVII. évfolyam 38. szám

Program

Miskolci Napló – A város lapja

A legifjabb zeneszerzők műveit is bemutatják

PROGRAMOK
Szeptember 26., szombat
9:00-18:00 A velencei békekötés
ünnepe – lovagbemutató és régész előadása, Diósgyőri vár
10:00-17:00 XVI. Virágzó Népművészeti Fesztivál – bábelőadás, gólyalábasok, népzenei
koncertek, Lovagi Tornák Tere
15:00 és 18:00 Circul Americano Vargas – cirkuszi előadás,
DVTK Stadion mellett
18:00 Nyárbúcsúztató vigalom
+ Rueda WS, Rockwell Klub
20:00 Acous Trick zenekar
koncertje, Corner Stage
Szeptember 27., vasárnap
10:00-17:00 XVI. Virágzó Népművészeti Fesztivál – népi hangszerek, néptáncelőadás, vásár,
Lovagi Tornák Tere
10:30 Talpas és a többiek, Csodamalom Bábszínház
11:00-13:00 Slime show Erdélyi Mónikával és Mollival,
Maya Játszóház
11:15, 13:15, 15:15 A szervezet
őszi tisztítása gyógynövényekkel
– előadás, Diósgyőri vár
Szeptember 28., hétfő
19:00 Tűzvarázs I. bérlet – a
Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenye, Művészetek
Háza
Szeptember 29., kedd
18:15 DVTK – ETO FC Győr,
DVTK Stadion
Szeptember 30., szerda
10:00 A magyar népmese
napja, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
17:00 Útjaink – Mezei Zsuzsa
és Maria Lelkova kiállításmeg-

nyitója, Szabó Lőrinc Idegen�nyelvi Könyvtár
18:00 Traccs: Sebestyén Balázs – új beszélgetőműsor, Művészetek Háza
Október 1., csütörtök
15:00 Zacher Gábor ingyenes
előadása, Ady Endre Művelődési Ház (regisztrációhoz kötött)
18:00 Zacher Gábor előadása,
Tudomány és Technika Háza
19:00 Koncz Zsuzsa-koncert,
Művészetek Háza
Október 2., péntek
17:00 Irodalom a kertben –
Kégl Ildikó vendége: Bene
Zoltán író, szerkesztő, Feledy-ház
17:00 Ingyenes önvédelmi edzés,
Ady Endre Művelődési Ház
18:00 DVTK Jegesmedvék HK Dukla Trencin, Jégcsarnok
Ingyenes salsaóra, Ifjúsági és
Szabadidő Ház
19:00 Ütős zenei világnapi
koncert a Talamba együttessel,
Miskolci Egyetem díszaula
Miskolc Dixieland Band 30.
jubileumi koncertje, Művészetek Háza
19:30 Ingyenes kizomba
táncóra, Ifjúsági és Szabadidő
Ház
Október 3., szombat
17:00 Sztárok éjszakája – Lilg
és Norbow, Block Bistro
18:00 Elődeink nyomában –
Hang-ár bérlet, Művészetek
Háza
Október 4., vasárnap
9:00-13:00 Régiségvásár, főutca

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában szeptember 27-én, vasárnap
délután 4 órától a Vasgyári
református templomból
közvetítenek. A szentmisét
bemutatja: Antal Mariann
református lelkész.
Hétfőn, 28-án a 18 órai
szentmisét Kelemen Didák
boldoggáavatásáért mutatják be a Minorita templomban. Október 4-én, Szent
Ferenc ünnepét a 18 órai
szentmisén tartják meg.

11

Előtte, 3-án, ugyancsak az
esti szentmisén a tranzitust, a szent „átköltözését”
ünneplik meg a minoriták.
Vasárnap két délelőtti szentmisén is elsőáldozásra kerül sor. Október a rózsafüzér hónapja, minden nap,
minden katolikus templomban a helyben hirdetett időpontban mondják el a rózsafüzért. Vasárnap, 4-én 16
órától tart hangversenyt a
Reményi Ede Kamarazenekar a bükkszentlászlói plébániatemplomban.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
Varga Andrea önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart szeptember 28-án, hétfőn
17:00 órától az Ady Endre Művelődési Házban.
Deák-Bárdos Mihály önkormányzati képviselő
lakossági fogadóórát tart október 1-jén, csütörtökön 17:00 órától a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolában.
Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő utcafórummal egybekötött burgonya-, alma- és hagymavásárt szervez október 3-án a Mátyás király utcai Alfi-üzlet
mellett, október 10-én a Balázs Győző téri Coop-üzlet parkolójában dr. Simon Gáborral együtt; október 17-én a Jókai-iskola
melletti parkolóban Szopkó Tiborral együtt. Az utcafórumok 10
órakor kezdődnek, a vásárok 8:00 - 14:00 óráig tartanak.
Bartha György önkormányzati képviselő lakossági fogadóórát tart szeptember 29-én, kedden
17:00 órától a Miskolci Könyves Kálmán Általános
és Alapfokú Művészeti Iskolában.

Budapesti tanárok és miskolci diákok műveit hallhatja a közönség a Zenepalotában szeptember 29-én,
kedden este 7 órától. A Kontrasztok című hangverseny
egy olyan programsorozat
része, amelyben öt miskolci
fiatal a zeneszerzés fortélyaival ismerkedhetett meg.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, az Artisjus és a
miskolci Bartók Béla Zene- és
Táncművészeti Szakgimnázium
együttműködése révén jött létre
a tanulmánysorozat. – Az Artisjus és a Zeneakadémia célja az
volt, hogy lehetőséget teremtsenek a jövő magyar zeneszerzőinek felfedezésére és felkarolására – magyarázta Flach Antal,
a szakgimnázium művésztanára –, lehetőséget adva nekik
egy nyilvánosság előtti bemu-

tatkozásra és kapcsolatteremtésre olyan szakemberekkel,
akik a későbbiekben is segíteni
tudják útjukat. A workshop három tavaszi alkalmán nemcsak
a szakmai fogásokat vették végig, hanem a már félkész művek
hangszeres megformálásában
is volt segítségük Klenyán Csaba, Liszt- és háromszoros Artisjus-díjas klarinétművész, valamint Zarándy Ákos, a Magyar
Művészeti Akadémia ösztöndíjas zeneszerzőjének személyében. A legfiatalabbak közül
Lazsádi Csanád egy miniatűrt
írt, aminek klarinétszólamát a
napokban egészítette ki zongorakísérettel. Ő klarinéton és
zongorán is játszik az Egressy
Béni-Erkel Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskolában.
A másik általános iskolás a
Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A miskolci növendékek műveit a Zenepalotában hallhatja a
közönség. Fotó: Mocsári László

növendéke, tanul fuvolázni, zongorázni és hegedülni. – Ez lesz a
második darabom, amit előadnak. Jó érzés, hogy a fejemben
lévő dallamokat papírra vethetem, s így mások számára is elérhető. Öt éve, vagyis hétévesen
kezdtem a zeneszerzést. Jó érzés
az alkotás, ki tudom fejezni az
érzelmeimet, dinamikával a jókedvet, a halk hangokkal a sze-

mélyességet, vagy a ritmussal, a
tempóval lehet játszani – sorolta
Gyurján Lujza.
Az ingyenes koncerten elhangzanak még Stefán Dávid,
Grebely József, Kiss Dávid, Barabás Árpád, Dobszay-Meskó
Ilona, Horváth Márton Levente, Kecskés D. Balázs és Zarándy Ákos művei.
Répássy Olívia

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Az élettársi vagyonjogi szerződés
Miskolci olvasónk élettársával együtt él, a levélírónk kizárólagos tulajdonában álló még élettársi kapcsolata előtt
vásárolt - családi házas ingatlanban. Közösen szeretnék a
lakást egy szobával bővíteni
és korszerűsíteni. Kérdezi olvasónk, hogy ha esetleg véget
ér élettársi kapcsolatuk, párja
milyen igénnyel léphet fel vele
mint kizárólagos tulajdonossal szemben?
Az élettársi kapcsolat vagyonjogi hatásait a Polgári
törvénykönyv szabályozza. Az
élettársak vagyonjogi viszo-

nyaira alapvetően más szabályok vonatkoznak, mint a házasságban élőkre.
A törvény kimondja, hogy
az élettársak az együttélés alatt
önálló vagyonszerzők, vagyis a közreműködés arányában
szereznek tulajdont. Az életközösség megszűnése esetén
bármelyik élettárs követelheti
a másiktól az együttélés alatt
keletkezett vagyonszaporulat
megosztását. Nem számítható a vagyonszaporulathoz az
a vagyon, amely házastársak
esetén különvagyonnak minősül. A vagyonszaporulatból
az élettársat a szerzésben való

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Szeptember 28., hétfő: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése 9:50
Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 19:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 Híradó
ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:20
Honvéd7 (honvédelmi magazin)
19:35 Csatangoló (turisztikai magazin) 20:00 Híradó ism. 20:15
Időjárás-jelentés 20:20 DVTK Jegesmedvék – Kassa felkészülési
jégkorong-mérkőzés 21:20 Képújság
Szeptember 29., kedd: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése 10:00
Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Sportpercek
19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 ZTE - DVTK bajnoki labdarúgó-mérkőzés 21:00
Híradó ism. 21:15 Időjárás-jelentés 21:20 Képújság
Szeptember 30., szerda: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése 09:20
Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Egészségpercek 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés ism. 19:25 Retro TV
20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Nemzetközi Természetés Környezetvédelmi Fesztivál 21:00
Vadonvilág (természetfilm) 22:40
Szolgalelkű óriások (természetfilm)
23:30 Képújság
Október 1., csütörtök: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése 10:00
Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Promenád

(kulturális magazin) 19:00 Híradó
ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Egy nap a világ
(útfilm-sorozat) 20:00 Híradó ism.
20:15 Időjárás-jelentés 20:20 Ózon
utazás – Szenegál (természetfilm)
21:00 Képújság
Október 2., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 10:00 Képújság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:20 Játékszünet
18:25 Miskolci Napló 19:00 Híradó
ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25
Testközelből ism. 19:45 #mozogj
otthon 20:00 Híradó 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 DVTK-Győr női
bajnoki labdarúgó-mérkőzés 21:00
Képújság
Október 3., szombat: 07:00 Az előző
esti adás ismétlése 11:00 Képújság
18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló) 18:20 Játékszünet 18:25 Egészségpercek ism. 18:50 #mozogjotthon (tv-torna) 19:00 Krónika 19:20
Milli és Rémi kalandjai (esti mese)
19:30 Népkerti múltidéző ism. (várostörténeti beszélgetés-sorozat)
20:20 A szenátor fodrásza (dokumentumfilm) 22:00 Képújság
Október 4., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 10:00 Képújság 16:00 Hívőszó 18:00 Krónika
18:20 Játékszünet 18:25 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:00
Krónika (ism.) 19:25 ArtTér (ism.)
20:20 Papagájexpedíció Amazóniában (természetfilm) 22:00 Képújság

közreműködés arányában illeti meg a részesedés.
Miután utólag igen nehéz és
bonyolult bizonyítási eljárást
eredményezhet a fentiek szerinti elszámolás, ezért a felújítási munka megkezdése előtt
mindenképpen javasolt élettársi vagyonközösségi szerződést kötni.
A törvény is ezen szerződéses rendezést részesíti előnyben, mert úgy rendelkezik,
hogy az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat, az
élettársi együttélés idejére, vagyonjogi szerződéssel rendezhetik.

A szerződés
akkor érvényes,
ha közokiratba
vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokiratba foglalták. A
szerződésben az élettársak bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést tehetnek, amely a házastársak között érvényesülhet.
Az élettársaknak célszerű
ilyen vagyonjogi szerződés
keretében rögzíteni egy esetleges bővítés-felújítás vagyonjogi hatásait, mellyel hosszadalmas, költséges és idegőrlő
pereskedést előzhetnek meg.
dr. Strassburger Gyula,
ügyvéd

TESZTELTEK,
FERTŐTLENÍTETTEK
Pozitív eredményt hozott a
koronavírusteszt a Miskolci Nemzeti Színház egyik
művészénél. Az intézmény
munkatársait, színészeit, közel háromszáz embert teszteltek, a helyiségeket pedig
fertőtlenítették a hét második felében.
A fenntartóval egyeztetve, a
jelenleg érvényes járványügyi
protokoll szerint járt el az intézmény. A nézők jövőbeni
biztonsága érdekében az épületben teljes fertőtlenítést vé-

geztek, valamint a színház
minden dolgozóján elvégezték
a PCR-tesztet. Lapzártánkig
nem volt ismert ezek eredménye. A Művészeti Tanács péntek délután ült össze, hogy értékelje a helyzetet és döntsön a
folytatásról.
Az előadások péntekig elmaradtak, a jegyiroda a héten zárva volt, jelenlegi információink
szerint a jegyek szeptember 28.,
hétfőtől visszaválthatók vagy
érvényesek egy későbbi előadásra.
K. I.

MOZIMŰSOR
MŰVÉSZETEK HÁZA, URÁNIA-TEREM: Szeptember 24., csütörtök 30., szerda, naponta 16:30 Nagypapa hadművelet, | 19:00 Hab
MŰVÉSZETEK HÁZA, BÉKE-TEREM: Szeptember 24., csütörtök 30., szerda, naponta 17:00 Bridget naplója | 19:30 Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre
CINEMA CITY: Szeptember 24., csütörtök - 30., szerda, naponta
több időpontban – Állati jó kekszek | Álomépítők | Az elfeledett herceg | Az új mutánsok | Felkészülés meghatározatlan
ideig tartó együttlétre | Greenland – Az utolsó menedék | Hab
| Masha és a medve: Masha dalai (csak hétvégén) | Miután
összecsaptunk | Mulan | Nagypapa hadművelet | Peninsula –
Holtak szigete (csak szombaton) | Scooby | Téboly | Tenet

12 Mozaik

Miskolci Napló

LÁMACSIKÓ SZÜLETETT
AZ ÁLLATKERTBEN

Fókuszban a gyerekek

A látogatók szeme láttára született lámacsikó a miskolci állatkertben. A kisláma komplikáció nélkül, egészségesen jött a
világra. A fiatal csődör a szülőktől eltérően hófehér színezetű. Most még csupán 10 kilós, de ha megnő, elérheti a 150 kilo
grammot is. Az egyhetes állat legszívesebben még csak pihen vagy eszik. Nevet még nem adtak neki, arra várnak, hogy jelképes örökbefogadója nevezze majd el. A lámák csoportját általában egy hím vezeti, ezért a most született kiscsikó néhány év
múlva egy másik állatkertbe kerül majd. Fotó: Mocsári László

A szeptemberi miskolci termelői napon a gyermekek világnapja kapcsán a kicsik kerültek a középpontba.
Kézműveskedhettek, kivehették a részüket a szüreti örömökből, torkoskodhattak a
gofri-különlegességekből, és
persze a bábszínház is nekik
szólt. Természetesen a felnőttekre is gondoltak a szer-

vezők, hiszen a kilátogatók
beszerezhették kedvenc kézműves portékájukat, és minőségi bioélelmiszereket. A Kalamajka Bábszinház előadása
után a LatinProjekt varázsolt
igazi forró latin hangulatot az
Erzsébet térre. A Kalán Néni
Összefogás Egyesület kézműves-foglalkozással várta a gyerekeket. Fotó: Mocsári László

Őszi könyvújdonságok
1

Csokoládés brownie fahéjas meggykompóttal
Ezúttal egy rendkívül egyszerű, ám igen népszerű süteményt, a brownie-t ajánljuk desszertként a hétvégi asztalra.
A csokoládés finomságot pikánsabbá tehetjük, ha fahéjas
meggykompóttal tálaljuk. Még gyümölcsösebbé válik, ha a
tésztába meggyet is sütünk. De mascarponés tejszínhabbal,
esetleg vaníliafagyival is szervírozhatjuk.
Elkészítés:
A sütőt előmelegítjük 170
fokra, egy 28 centiméteres torHozzávalók a brownie-hoz:
300 g étcsokoládé
250 g márkázott vaj
300 g kristálycukor
6 tojás
150 g finomliszt
Hozzávalók a fahéjas
meggykompóthoz:
250 g magozott meggy
75 g kristálycukor
1 db egész fahéj
1 citrom lereszelt héja
Hozzávalók a mascarponés
tejszínhabhoz:
300 g 35%-os habtejszín, jól
behűtve
150 g mascarpone
50 g porcukor

taforma alját sütőpapírral kibéleljük, széleit kivajazzuk. A
csokoládét, a cukrot és a vajat
egy tálba mérjük. Vagy vízgőz
felett vagy mikrohullámú sütőben óvatosan felolvasztjuk.
Ügyeljünk rá, hogy ne legyen
forró, csak elolvadjon a csokoládé és a vaj. Ezután egy habverővel belekeverjük az egész
tojásokat, majd az átszitált
lisztet. Az egynemű masszát
az előkészített tortaformába
öntjük, óvatosan megütögetjük, hogy a felesleges levegőbuborékok távozzanak. 170
fokon körülbelül 30 percig sütjük. A fahéjas meggykompóthoz a magozott meggyet egy
lábasban összekeverjük a cukorral, majd hozzáadjuk a citromhéjat és a fahéjat. Lassan
főzni kezdjük, egészen addig,
míg a gyümölcs leve szirupossá nem forr. Hidegen tálaljuk.

A mascarponés tejszínhabhoz
az összetevőket egy magasfalú
keverőtálba mérjük, és habbá
verjük. Ügyeljünk rá, hogy ne
verjük túl a habot! Ha kásássá,
vajassá válik, már nem tud-

juk felhasználni. Tálalásnál a
brownie szobahőmérsékleten
a legélvezetesebb. Halmozzunk rá a hideg meggyből, és
tegyünk egy kanállal a tejszínhabból.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

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.

Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt hétköznap 8-16 óráig a 70/676-92-43-as telefonszámon nevük és elérhetőségük
megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal őszi könyvújdonságok címét rejtettük el.
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő:
2020. október 14-ig. E-mail-cím: megfejtes@
mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Nagyon kell figyelnie, mert a siker
egyetlen pillanaton múlhat. A héten nem lankadhat a figyelme,
mindig készen kell állnia a következő feladatra. Ha győztesként
szeretne kikerülni ebből a kihívásból, tudnia kell, kire számíthat.

Rák (június 22 - július 22) Egyik kihívás a másikat követi, de
úgy tűnik, elkapta a ritmust, és ügyesen szerepel. Maradjon
meg ezen a vonalon, és akkor nem lesz akadálya annak, hogy
megvalósítsa a terveit. Ne sürgesse a dolgokat, maguktól is alakulnak majd.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Azt reméli, szól majd
valaki, ha nem jó úton halad, pedig csakis Ön tudhatja, megfelelő-e ez az út. Bízzon egy kicsit jobban magában! Kicsit elmaradt
a teendőivel, de nincs semmi gond, szorgalommal még mindent behozhat.

Bak (december 22 - január 20) Kiderülhet, hogy jobban állnak a dolgok, mint hitte, és bár a cél még mindig nincs túl közel,
az új remény erőt ad a folytatáshoz. Őrizze meg a hitét, ez mindig kisegíti majd! Adjon teret a párjának is, ha megoldásokkal akar előállni!

Bika (április 21 - május 20) Egyre jobban zavarja egy probléma, azonban tudja, hogy most még nem találhat rá megoldást.
Lépéseket azonban tehet, hogy enyhítsen a nehézségeken, így
könnyebb lesz kitartania. Lehet, hogy érdemes lenne képeznie magát.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Hiába tesz meg mindent,
hiába halad jól, mégis úgy érezheti, hogy kevés az eredmény. Lehet, hogy kivételesen alább adhatna az önmagával szemben támasztott elvárásokból. Ne vessen el rögtön minden magyarázatot!

Skorpió (október 24 - november 22) Mindent eltervezett, de
vigyázzon, mert ha nem hagy helyet a meglepetéseknek, a kellemesektől is eleshet! Néha jó, ha valami nincs előre megtervezve.
Keményebben dolgozik, mint valaha, nem akar csalódást okozni.

Vízöntő (január 21 - február 19) Úgy érzi, nem jut elég
ideje valamire, és ez bosszanthatja, különösen, ha úgy érzi,
mások sem segítenek. Lassítson egy kicsit a tempón, semmi
nem ér annyit, hogy beárnyékolja a hangulatát. Nem ártana pihenni.

Ikrek (május 21 - június 21) Pontos tervet készített, csak azt
felejtette el, hogy nem elég, ha Ön tartja magát ehhez, másoknak is igazodniuk kellene. Valaki még felboríthatja az elképzeléseit, és ettől nem lesz boldog. Beszéljen erről vele, míg nem késő!

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Egyszerre két szerepben is helyt kell állnia, és ettől nem érzi jól magát. Pedig valahogy meg kell oldania ezt a helyzetet is. Nyilván csakis olyan
dolgokat vállaljon be, amiket időre el is tud végezni!

Nyilas (november 23 - december 21) Van, amit nem érdemes
siettetni és van, amire nem érdemes várni. Önnek kell eldöntenie,
hogy melyik a helyes út, és mikor melyik megoldást választja. Ha
világosan eldönti, mi a célja, nem lesz semmi, ami megállíthatja.

Halak (február 20 - március 20) Jó társaságban gyorsan telik
az idő, de ha megfeledkezik róla, hogy kötelességei is vannak,
nem biztos, hogy jó vége lesz a dolognak. Tartsa magát a határ
időihez, amit most teljesít, az hosszabb távon is befolyásolhatja az életét.

