Távozott
„Szádeczki tanár úr”

Sem hozzá nem tehet,
sem el nem vehet belőle

Szádeczki Zoltán pedagógusból lett
jogászként, majd Miskolc Megyei Jogú
Város jegyzőjeként egyaránt ismert és
elismert polgára volt a borsodi megyeszékhelynek, akit nagyon sokan tiszteltek,
s akire nagyon sokan jó szívvel emlékezhetnek. A héten hunyt el, váratlanul, 77
éves korában. Szádeczki Zoltánt a városi
önkormányzat saját halottjának tekinti.

Fehér László két olyan szakmát is gyakorol, ami
külön-külön is rendkívül izgalmas tevékenységet
biztosít számára. Restaurál és eredetiséget állapít meg egy-egy műtárgy kapcsán. Mindkettővel
visszarepül a múltba, ahol egy másik világ hangulatát élheti meg. Miskolcon csak ő foglalkozik
bútorok felújításával, mert az antik daraboknak
nincs felvevőpiaca a megyeszékhelyen.

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon
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Nekrológ a 2. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

„Nincs szó a rendészek
számának csökkentéséről”
Gondolkoznak a lovas mezőőrség visszaállításán, lakossági igényre új alközpontokat alakíthatnak ki, és több
pénzt fordítanak a rendőr-rendész párosok közös járőrözéseire – az új rendészeti koncepcióról Szilágyi Szabolcs,
a Rendészeti Bizottság elnöke nyilatkozott lapunknak.

Szeptember elejére készültek el a koncepcióval, ami
átfogó képet ad a rendészet
tevékenységéről, a tapasztalt problémákról, és megoldási javaslatokat is megfogalmaz. Bár a korábban
felhalmozott tartozások, a
kormányzati elvonások és a
koronavírus-járvány miatt
nagyon takarékosra kellett
szabni a város idei költségvetését, ez a rendőr-rendész
közös járőrözések vonatko-

zásában nem észlelhető, sőt:
65 millió forintról 80 millióra emelték az erre fordított
összeget.
– Az ellenzék állításával
ellentétben szó sincs arról,
hogy kevesebb rendész lesz
mostantól az utcákon – fogalmazott Szilágyi Szabolcs.
A Rendészeti Bizottság elnöke hozzátette: az önkormányzati támogatás összege
is megmarad.
Folytatás a 3. oldalon

LÁZMÉRÉS ÉS SZIGORÚBB
BELÉPTETÉSI SZABÁLYOK
Október 1-jétől tovább szigorodtak a járvány miatti intézkedések. Valamennyi köznevelés intézményben a belépéskor megmérik a tanulók és a dolgozók testhőmérsékletét, ezzel is szűrve
az esetleges koronavírus-fertőzötteket, és csökkentve a betegség
terjedésének kockázatát.
A legtöbb helyre kézi lázmérők kerültek, de van, ahol automata-hőmérők lesznek, ahol
pedig több mint négyszáz diák
tanul és csak egy kapun lehet
bemenni, ott később hőkapukat

fognak beszerelni. A testhőmérséklet ellenőrzése során a határérték 37,8°C. Ha az első mérés
során bármelyik diák vagy az
intézménybe belépő átlépi ezt
a bizonyos határt, akkor egy 15

perces várakozás után újramérik az illetőt. Ha a visszamérés is
túl magas értéket mutat, abban
az esetben az illető nem léphet
be az intézménybe. Az első napok tapasztalatai szerint a kötelező lázmérés probléma nélkül
startolt a város által fenntartott
bölcsődékben, óvodákban, számukra az önkormányzat szerzett be lázmérőket az elmúlt időszakban. Hasonló volt a helyzet

az állami, valamint az egyházi
fenntartású általános, valamint
középiskolákban is.
A koronavírus-világjárvány
miatt további szigorításokat, intézkedéseket vezettek be a miskolci campuson: az ITM ajánlásainak megfelelve a kötelező
kézfertőtlenítés, maszkhasználat
és lázmérés mellett hőkamerákat
is felszereltek több bejáratnál.
Folytatás a 3. oldalon

BEFEJEZŐDÖTT A KIS-HUNYAD
UTCA FELÚJÍTÁSA

Kilenc évig nem foglalkoztak
a játszóterek állapotával

Péntek déltől újra lehet közlekedni a belváros egyik legforgalmasabb szakaszán.

Alig akad olyan óvodai és
bölcsődei játszótér Miskolcon, amely minden előírásnak megfelel.

A miskolci önkormányzat
egy 65%-os kormányzati támogatással rendelkező projektet nyert el a Dayka Gábor
és a Dózsa György utca közötti szakasz felújítására. A
munkák során az esővíz-elvezetést, az ivóvízvezetéket,
az útalapot és a szegélyeket
cserélte ki a kivitelező, valamint új aszfaltborítást is
kapott a közel 180 méteres
szakasz. A beruházás költsége 30 millió forint volt. Az
október végi határidő előtt
jóval hamarabb befejeződött felújítási munkák után

az autós forgalom már péntek déltől megindulhatott a
Kis-Hunyad utca ezen sza-

kaszán, a buszok kerülőútvonala szombat reggeltől
szűnt meg. Fotó: Juhász Ákos

Az év elején vizsgálta felül
az önkormányzat a játszóterek állapotát, kiderült, évek
óta nem volt ilyen ellenőrzés
és a karbantartás is elmaradt.
Az önkormányzat most keresi a megoldást és a forrást a
játszóterek korszerűsítésére,
több képviselő pedig a vállalkozók segítségét kérte.
Fehér szalaggal tekerték
körbe a Mesevár óvoda szinte összes játékelemét. Balesetveszélyes – olvasható a
mászókán és a mérleghintán
is a felirat. A játékokat most

egy ideig biztosan nem használhatják a gyerekek. Azért
az udvarra továbbra is kijárnak, fejlesztőjátékokkal, labdákkal, rollerekkel, motorokkal játszanak. Az óvodában
alternatív udvari játékokat
kellett kitalálni, mert az épí-

tett játékelemek nem felelnek
meg az előírásoknak. A mászókát például azért kellett
lezárni, mert föld és fű van
alatta, és nem ütéscsillapító gumiburkolat. Sok játékot
már el is bontottak.
Folytatás a 2. oldalon
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KILENC ÉVIG NEM FOGLALKOZTAK
A JÁTSZÓTEREK ÁLLAPOTÁVAL

Alig akad olyan óvodai és
bölcsődei játszótér Miskolcon, amely minden előírásnak megfelel.

Folytatás az 1. oldalról

Nagykunné Tavasi Edina, a
Mesevár óvoda megbízott vezetője azt mondta, az óvoda
udvarán fából készült játékok
vannak. – Huszonkettő darab.
Januárban készítettek egy felmérést, hogy melyek azok az
eszközök, amelyek nem felelnek meg a szabványnak. Nagy
részük ilyen.
A városban több mint két
tucat óvodában van gond az
udvari játszóterekkel, de van,
ahol a terület önkormányzati
képviselője vállalta, hogy megoldja a problémát, ilyen a Mesevár ovi is.
– Felvettem a kapcsolatot az
önkormányzat egyik intézményével, és sikerült elérni, hogy
ők kisebb javításokat el fognak végezni egy pár játszóeszközön, de van olyan, amit már
nem lehet javítani, cserélni
kell, és úgy döntöttem, hogy
mint a terület képviselője, ezt a
játszóeszközt én kicseréltetem
– mondta Bartha György, majd
hozzátette, remélhetően októberben meg is érkezik majd az
új eszköz az óvodába.

Az épített játékelemek nem felelnek meg az előírásoknak. Fotó: Juhász Ákos

Vannak olyan óvodák is a
városban, ahol a modernnek
tűnő játékokat azért kellett lezárni, mert nem rendelkeznek olyan engedélyekkel, hogy
közterületen is használni lehessen azokat. Petruskó Norbert, a polgármesteri hivatal
szóvivője elmondta, a miskolci
óvodákban lévő játszóeszközöknek mindössze 17 százaléka van megfelelő állapotban.
– Az összes többi vagy részben
megfelelő állapotú, vagy pedig balesetveszélyes. Vannak

Átvehették az első
komposztkereteket

Ujvári Béla is új komposztkerettel gazdagodott. Fotó: M. L.

Idén hatszáz, a következő hat évben pedig további
ezernyolcszáz komposztkeretet oszt ki ingyenesen a
miskolci önkormányzat.
Az elsőt egy tűzoltó vehette át Varga Andrea alpolgármestertől szerdán. Ujvári Béla
elmondta, fontos és támogatandó az önkormányzat arra
irányuló figyelemfelhívása,
hogy a lakosság ne égesse el,
hanem komposztálja a kerti és
konyhai hulladékot. – Problémát jelent Miskolcon is az
avar és a kerti hulladék elégetése. Nagy segítség tehát a kollégáknak is, hogy amit eddig
inkább meggyújtottak a miskolciak, azt a jövőben komposztálni tudják – emelte ki.

A HungAIRy LIFE integrált projekt keretében összesen 2400 fakeretet kapnak ingyen a helyiek. Az országos
szabályozásnak elébe menve
Miskolcon már idén ősztől
tilos az avarégetés, ami hozzájárul majd a szmoghelyzet
javulásához és egy élhetőbb,
zöld Miskolc kialakításához.
Komposztkeretet a hungairy@miskolc.hu e-mail-címen
keresztül lehet igényelni. Meg
kell adni az igénylő nevét, elérhetőségét és a komposztáló
elhelyezésére szolgáló ingatlan pontos címét és helyrajzi
számát. Miskolci kertes ingatlanonként egy darab ingyenes
komposztálót kérhetnek magánszemélyek, közcélú intézmények és társasházak. K.I.
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olyan óvodák is, ahol az összes
játékot le kellett zárni, és az a
szomorú, hogy ez megelőzhető
lett volna megfelelő karbantartással, de kilenc éven keresztül
ezzel nem foglalkozott senki.
A Petneházy Utcai Tagóvodában már a teljes udvart
kavics fedi. Itt már az összes
nem megfelelő játékszert lebontották. Hegedűs Andrea,
a terület önkormányzati képviselője a vállalkozókhoz fordult segítségért, és már meg is
érkezett az a 800 ezer forint,

amiből két óvoda játszóterét is
fel tudják újítani. A Petneházy
és a Középszer Utcai Tagóvoda udvara is korszerűsödhet a
felajánlásból, ráadásul a helyi
vállalkozó további segítséget is
ígért, így még karácsony előtt
és jövő év elején további óvodai
játszóterek is megújulhatnak.
A Nyitnikék Óvodában is sok
a veszélyes játék. Több óvoda
esetében az önkormányzat még
vizsgálja, hogy milyen lehetőségek vannak a játszóeszközök
felújítására, megmentésére.

Izolációs szobákat
avattak

Huszonöt éves a Napfényt az
Életnek Alapítvány. A jubileumi ünnepségen átadták
azt az új konténert, ahová a
leendő lakók kerülnek.

A Napfényt az Életnek Alapítványnál 1995 óta fogadják
a hajléktalan és szegény embereket. Jelenleg csaknem száz
ember él itt. Az átmeneti szálláson csak férfiak alhatnak, a
többi szolgáltatást: az étkeztetést, tisztálkodási lehetőséget
és az orvosi ellátást viszont a
rászoruló nők is igénybe vehetik. Az alapítvány 24 órás
egészségügyi centrumot is
működtet. Az egészségügyi
központ most egy kétszer két
férőhelyes, úgynevezett izolációs konténerrel bővült, ahol
először megfigyelik a leendő új
lakókat, hogy egészségesek-e.
– Megfázásból, kinti életből és egyéb okok miatt töb-

ben kerülnek betegszobára.
Nemcsak a koronavírus-fertőzés miatt különítjük el a leendő lakókat, hanem egyéb
fertőző betegségben szenvedőket is el tudunk majd ide
helyezni – ismertette Tóth József, az alapítvány kuratóriumi elnöke.
A beruházás saját forrásból és a miskolci önkormányzat hozzájárulásával valósult
meg. Varga Andrea az avató
ünnepségen elmondta, egyre
többen vannak, akiknek segítségre van szükségük. – Az
alapítvány egyre több szolgáltatást biztosít számukra.
Ehhez megfelelő szakembergárdával rendelkeznek, aminek fontos része az utcai segítőszolgálat. A járvány alatt
a város legnagyobb segítsége
volt az általuk működtetett
fertőtlenítőállomás – hangsúlyozta az alpolgármester.

Az új konténerben a leendő lakókat különítik el

TÁVOZOTT „SZÁDECZKI TANÁR ÚR”

Szádeczki Zoltán egykori MÁV-telepi lakosként, aki
napjainkig szívesen idézte fel
a legendás városrész emlékét,
pedagógusból lett jogászként,
majd Miskolc Megyei Jogú
Város jegyzőjeként egyaránt
ismert és elismert polgára
volt a borsodi megyeszékhelynek, akit nagyon sokan tiszteltek, s akire nagyon sokan
jó szívvel emlékezhetnek. A
héten hunyt el, váratlanul, 77
éves korában. Szádeczki Zoltánt a városi önkormányzat
saját halottjának tekinti.
Személye és munkássága,
kisugárzása és stílusa, mondhatni, egyfajta átmenetet jelképez egy korábbi és a modernebb világ között. Mint ahogy
más értelemben valóban egy
átmeneti korban dolgozott a
nyilvánosság által is jól látható módon és szerepben. Hiszen a rendszerváltás után, az
1989-90-es történelmi változások nyomán, a frissen megalakuló, majd formálódó önkormányzati világban töltötte
be a jegyzői hivatalt, ebbéli
pályafutásával összekötve a
20. századot a 21.-kel, az elmúlt évezredet az újjal.
Hogy a hasonló vasutasgyerekek között felnőve vagy
Földes-diákként, illetve fiatalon a kosárlabdát kedvelve
és űzve, tanári diplomát sze-

rezve, avagy a városi tanács
kötelékébe átkerülve és végül
a jogi-közigazgatási pályát
választva – melyik és men�nyire hathatott máig emlékezetes személyiségére, az
általa közvetített szellemiségre? Talán mindegyik a maga
módján, gondolhatjuk ma
visszaemlékezve rá. És hogy
csak az egyszerű életrajzi tények világában maradjunk:
a Földes-gimnázium után
a magyar-orosz szak jött az
egyetemen, aztán öt évnyi tanítás a Kossuth-gimnáziumban, Rózsa Kálmán tanács
elnöksége idején, a hetvenes

évek derekán, lehetősége volt
belépni a közszolgálat, a diplomáciai protokoll világába,
ennek nyomán pedig jogászi
diploma, és a gazdag pályafutás megkoronázásaként, az
első újkori miskolci polgármester, Csoba Tamás mellett
a jegyzőség 1991-től. Ebbéli
munkásságát már 1994-ben
állami szinten is elismerték,
majd hat évre rá, egy másik kormányzat alatt ismét.
Szülővárosa önkormányzata
pedig a Gálffy Ignác-életműdíjat adományozta számára
2014-ben. A címzetes főjegyzői cím birtokosaként, 2003-

ban távozott a polgármesteri
hivatal éléről, elérve a nyugdíjazás korhatárát. És most,
77 éves korában végleg távozott.
Szakmai
előmenetelének számos mérföldkövét és
munkájának visszaigazolásait hosszan sorolhatnánk,
de talán érdemesebb az emberi oldalnál, a privát emlékezetnél maradni. Akik vele
dolgozhattak az évtizedek
során, úgy idézik fel Szádeczki Zoltánt, mint aki munkatársaival is mindig megértő
volt, megtalálta velük a hangot, amiként harmonikusan
tudott együttműködni a tanácselnökök után az önkormányzatiság rendszerének
négy különböző polgármesterével is. Előremutatóan kezelte a politikát, az ebből fakadó
mindennapos kihívásokat.
Híve volt a toleranciának, az
ésszerű kompromisszumoknak és az ügyek iránti alázatnak, hivatalnokként a polgárokhoz való viszonyát az
empátia jellemezte. Ugyanilyen fontos, hogy egykori diákjai még később is mindig
„Szádeczki tanár úrnak” szólították és beszéltek róla.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Miskolc MJV
Önkormányzata
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Miskolci Napló – A város lapja

Segítik a polgárőrök
munkáját
A támogatás részleteiről az
érintettek sajtótájékoztatón
számoltak be szerdán.
Saját képviselői alapjából ajánlott fel támogatást a
diósgyőri, a lyukói és a perecesi polgárőröknek Bazin Levente önkormányzati képviselő – jelentették be
az érintett felek szerdán. A
politikus elmondta, a támogatás mértéke mintegy háromszázezer forint, melyből
ötven-ötvenezer a diósgyőri
és a lyukói, kétszázezer forint pedig a perecesi szervezetnek jut.
Veres Pál, a Perecesi Polgárőr Egyesület vezetője érdeklődésünkre elmondta, a
felajánlott összeg nagy segítséget jelent számukra.
– Mivel a polgárőrök társadalmi munkában végzik
ezt a tevékenységet, a képviselői támogatás közvetlenül a működésünket segí-

ti. Gondolok itt például az
alapvető felszereléseink, ruházatunk beszerzésére, vagy
a járműveink üzemeltetésére
– hangsúlyozta.
Bazin Levente úgy fogalmazott, a polgárőrök hiánypótló feladatot látnak el.
– Ők abban erősek nagyon, hogy ismerik az adott
városrészben élőket, a terület adottságait, így tudnak
a körzet problémáira fókuszálni. A másik ilyen fontos dolog a sokat emlegetett
szubjektív közbiztonság, melyet a polgárőrök járőrözése
is erősít minden olyan városrészben, ahol ilyen szervezet
működik – tette hozzá.
A képviselő elmondta
még, mivel a választókörzetéhez tartozó városrészben
tovább kell javítani a közbiztonságot, a polgárőrszervezeteket a jövőben is támogatni kívánja.
Tajthy Ákos

„NINCS SZÓ A RENDÉSZEK
SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRŐL”
Gondolkoznak a lovas mezőőrség visszaállításán, lakossági igényre új alközpontokat
alakíthatnak ki, és több pénzt
fordítanak a rendőr-rendész
párosok közös járőrözéseire.

Folytatás az 1. oldalról

Nem véletlen, hogy a Velünk
a Város-frakció tagjai is megszavazták az előző közgyűlésen azt az ellenzéki előterjesztést, ami ezek garantálását
indítványozta. – Úgy látjuk, a
Fidesz-KDNP képviselői színházat játszanak csupán a közgyűléseken. Pontosan tudhatták, hogy se a létszám, se a
forrás nem csökken.
Bizonyos adminisztrációs és
irodai munkaköröknél azonban szükség van a profiltisztításra. Csak egy példa: az önálló
közterület-biztonsági referensi
beosztást megszüntetik, mert
az adatvédelmi felelős munkájával összevonható. Megvizsgálják majd persze, milyen
terhelést jelent ez a feladat ellátójának. – Ezek a munkakörök
összevonhatók. A felülvizsgálat
is megállapította: a referens tartósan távol van, ennek ellenére
a feladatokat így is elvégzik.
Racionalizálható a seriffek
munkaideje is. Ma még ugyanis
úgy néz ki egy napjuk, hogy felveszik a munkát a Győri kapui
Rendészeti Központban, majd
közösségi közlekedéssel elmennek a körzetükbe. Járőröznek,
tartják a kapcsolatot a helyi-

Szeptember elejére készültek el a rendészeti koncepcióval. Fotó: Mocsári László

ekkel, aztán a munkaközi szünetet a központban tudják le.
Újabb oda-vissza utazás, ami
nagyjából a munkaidejük egyharmadát elviszi. A bizottság
azt javasolja inkább, hogy a saját körzetükben vegyék fel a
szolgálatot, illetve a szünetet is
ott töltsék el.
Megvizsgálják azt is, hol van
igény a lakosság részéről a rendészeti alközpontokra. Az Újgyőri főtér például ilyen. A
Rendészeti Bizottság elkötelezett abban, hogy ahol szükség
van rá, ott meg kell teremteni
a feltételeit egy alközpontnak.
Ahol azonban nincs rá szükség,
ott akár meg is szüntethetik.
– Van olyan körzet, ahol a lakosok inkább telefonon, e-mailben tájékoztatják a seriffet a
problémákról. Az ilyen, ere-

Ahol megérint a múlt, megszólít az Isten
Kész a padlásra vezető belső lépcső és a tető, az építési
munkákat befejezték az
Avasi református templomon. Hamarosan látogatható lesz a tetőtér, az ásatási
leleteket bemutató kiállításra azonban még várni kell.
– Már csak a szakhatóságok
visszajelzését várjuk, ez kell a
használatbavételi engedélyhez.
Reményeink szerint két-három héten belül megkapjuk, és
onnantól – bejelentkezést követően – kisebb csoportokban
látogatható lesz a templom az
elkészült attrakciójával együtt
– tudtuk meg Hangó Istvántól,
a Miskolc-Avasi Református
Egyházközség lelkipásztorától.
Vadonatúj zsindelytető és
hófehér falak – hónapok óta
szokhatjuk a látványt. A műemlék felújítása 2019-ben kezdődött. Volt munka bőven,
hiszen az épület belsejében
is dolgoztak: új belső lépcső
épült például, ezen lehet feljutni az épület padlásterébe, ahol
a templom 16. századi, egyedi tetőszerkezetét csodálhatjuk meg. De a török dúlás miatt tűzvészben megrongálódott
egykori harangtorony falai is
jól kivehetőek még.
Mielőtt elkezdték volna ös�szerakni a lépcsősort, régészeti

feltárást végeztek a lépcsőházban. Szörényi Gábor, a Herman
Ottó Múzeum igazgatóhelyettese, az ásatás vezetője elmondta, egy többszörösen rétegzett
temetőt találtak. – Ide temetkezett a 15. századi, még katolikus lakosság, majd már a 1718. században a protestánsok is.
Feltártunk egy lelkészsírt is.
A másik tervezett turisztikai attrakció egy kiállítási tér,
amit az ásatás helyszínén alakítanának ki. A tervek szerint
a leleteket a lépcsőfordulókban, réteg és kor szerint állítják
majd ki. És lesz egy interaktív
tárlat is: fényfestéssel, projek-
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toros kivetítéssel mutatják be
a feltárás jeleneteit. A projekt
2021. március végén zárul. A
kiállítást is akkortól tekinthetjük meg a tervek szerint.
A mostani felújítás alapját
egy turisztikai fejlesztés adja,
melyre uniós pályázaton, építőipari munkákra nyert mintegy 183 millió forintot az egyházközség. Ennek részeként
épült meg a már említett lépcső is. A pályázaton elnyert
összeg azonban nem lett volna
elegendő ilyen nagy volumenű
munkákra: a menet közben
felmerülő pluszmunkák közel 58 millió forintba kerültek.

A műemlék felújítása 2019-ben kezdődött. Fotó: Végh Csaba

Ezt minisztériumi és a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásaiból fedezték. A belső felújítást pedig egy
német testvérgyülekezet és a
Szerencsejáték Zrt. felajánlásának, valamint a miskolciak
közadakozásának köszönhetően tudták megvalósítani.
– Reformátusok, de más felekezetűek is támogatták az
ügyünket. Mindenkinek szeretnénk megköszönni a támogatást, ami óriási jelentőséggel
bír, hiszen e nélkül talán be sem
tudtuk volna fejezni a munkát. Nagyon sokat segítettek az
adományok. Van azonban még
feladat, továbbra is számítunk a
miskolciak támogatására – tette hozzá Hangó István.
Az egyházközség konzorciumi partnerként bekerült a várossal közös turisztikai pályázatba. Ábrám Tibor főgondnok
úgy fogalmazott: a projektnek
köszönhetően jobban, hatékonyabban be tudják mutatni az
épületet a látogatóknak. – A
miskolciak számára is sok újdonsággal fog majd szolgálni a kiállítás. Szeretnénk, ha
a város református és nem református lakosai egyaránt magukénak éreznék a templomot,
hiszen a műemléképület Miskolc egyik jelképe.
K. I.

deti funkciójukat be nem töltő
alközpontok fenntartása több
millió forintba kerül évente az
önkormányzatnak.
Két ingatlan sorsáról egyelőre nem lehet biztosat mondani.
A Papszeren van egy épület, ami
funkcióját veszítette az Operatív
Megfigyelési Központ kiépítésével. A főutcán lévő ingatlan pedig visszakerül a honvédségtől a
rendészethez. Hogy eladják, kiadják, vagy továbbra is használni fogják-e ezeket az épületeket,
arról még nincs döntés.
Az autók terén viszonylag jól
állnak. A 2013-as megalakulásakor vásárolt Dacia Duster
terepjárókat idén lecserélték.
A kerékpáros rendészeti munkakört szeretnék visszahozni,
ehhez elegendő bicikli áll rendelkezésre. A segédmotoros

kerékpárok azonban elavultak.
– Itt kell megjegyeznem, hogy
gondolkozunk a lovas mezőőrség visszaállításán – jelentette ki Szilágyi Szabolcs, akitől megtudtuk azt is, hogy az
igazgatói posztra pályázatot ír
ki az önkormányzat. Az eredményhirdetésig – a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezésének megfelelően – az
operatív irányítási osztályvezető, Lengyel Roland vezeti megbízott igazgatóként a rendészek
munkáját. A korábbi igazgató,
Kovács László Csaba munkavállalói szerződését 2017-ben
módosította a közgyűlés határozatlan időtartamúra. Most
szolgálatvezetői tisztségbe került vissza, amit információink
szerint nem vállalt el.
Kujan István

Felszerelték a hőkamerákat
A koronavírus-járvány miatt további szigorításokat,
intézkedéseket vezettek be a
miskolci campuson.
Folytatás az 1. oldalról

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium rendszeresen ad ajánlásokat a
felsőoktatási
intézmények
számára. Ezeket előzetesen
egyeztetik az országos operatív törzzsel – mondta el érdeklődésünkre Horváth Zita,
a Miskolci Egyetem rektora.
– A fő szabály az, hogy amíg
lehetséges, a hallgatók legyenek jelen az előadásokon, szemináriumokon.
A levelezőképzésben tér
el ettől a Miskolci Egyetem:
október 15-étől bevezetik az
online oktatási formát. Erre
azért volt szükség, mert a felsőoktatási intézmény hallgatóinak több mint 35 százaléka ilyen képzésben vesz részt,
az ország minden részéből
érkeznek busszal, vonattal a
diákok a pénteki, szombati
órákra. – Nem örömteli, de
szükséges lépés. Ezzel tudjuk
csökkenteni a kockázatot. A
tananyagokat természetesen
biztosítjuk számukra.
Ami a nappali oktatást illeti: már a tanévkezdéstől kezdve bezártak néhány bejáratot,
hogy könnyebben tudják elle-

nőrizni az egyetemre érkezőket. Kézfertőtlenítés, maszk
használata kötelező, emellett
lázat is mérnek. Hőkamerákat is elhelyeztek az egyetem
néhány bejárata elé. Naponta
többször és alaposabban takarítanak, amiből a hallgatói
önkormányzat tagjai is kiveszik a részüket.
Amelyik csoportban mégis lenne fertőzött, ott karantént rendelnek el, de itt is
biztosítják számukra az online oktatást. Létrehoztak
egy e-mail-címet is, ugyanis
mindenkinek – hallgatónak,
oktatónak, más egyetemi
munkatársnak – be kell jelentenie, ha pozitív tesztet mutat, vagy kontaktszemélyként
beazonosították. – Tudnunk
kell, hány fertőzött személy
van az egyetemen. Erről naponta jelentést teszünk a minisztériumnak.
Bevezették azt is, hogy a
professzor emeritus címmel
rendelkezők, valamint a 65.
életévüket betöltött kollégák
vagy akiknek beazonosított
krónikus betegsége van, azok
otthon végezzék a munkájukat. Az egyetem területén csak
olyan rendezvényeket tarthatnak, amelyek kis létszámúak
és valamilyen módon kötődnek az egyetem fő, tehát oktatási tevékenységéhez.
K.I.
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SEM HOZZÁ NEM TEHET, SEM EL NEM VEHET BELŐLE
Fehér László két olyan szakmát is gyakorol, ami külön-külön is rendkívül izgalmas tevékenységet biztosít
számára. Restaurál és eredetiséget állapít meg egy-egy
műtárgy kapcsán. Mindkettővel visszarepül a múltba,
ahol egy másik világ hangulatát élheti meg.
Fehér László elvégezte a bútortechnikusit, amit kiegészített az iparművészetivel. Kiváltotta a vállalkozói, korábbi
nevén iparigazolványt. Ehhez
be kellett bizonyítania, hogy
képes egy tükröt restaurálni. –
Egy régi asztalost kerestem fel
a feladat elvégzéséhez, hogy segítsen nekem, és akkor láttam
meg, hogy a régi bútorok felújítása, eredeti állapotba hozása
mennyire gyönyörű munka. A
„vizsgadarabom” akkora sikert
aratott, hogy 1991-től restaurátor lettem, később pedig igazságügyi műtárgyszakértőnek
tanultam. Miskolcon csak én
foglalkozom bútorok felújításával, mert az antik daraboknak
nincs felvevőpiaca a megyeszékhelyen. Budapesten is csak
négy-öt ember restaurál régi
bútorokat, ez szerintem országos szinten is maximum tíz fő.
Igazságügyi
műtárgyszakértőként
Fehér Lászlót a bíróság és
rend
őrség szokta felkérni arra,
hogy állapítsa meg egy festménynek az eredetiségét vagy egy lopott műtárgy értékét. Ebben a

munkában egy laborasszisztens
segíti. – Az XRF-vizsgálattal
pontosan megállapítható, hogy
a festményen lévő olaj milyen
korból származik. Több helyről
szoktunk mintát venni, de nem
roncsoljuk a műalkotást, ezért
ez észrevehetetlen. Egy 18. vagy
19. századi festék már beszáradt,
hiába volt jól elzárva, és hiába
próbálnánk meg kézi őrléssel
ugyanazt a szemcsenagyságot
elérni. Azoknak a szennyeződése teljesen más volt, mint a mostaniaké. Profi szinten tehát nem
lehet hamisítani a jelen vizsgálati
körülmények között – fogalmaz.
– Az anyagvizsgálaton túl pedig
beszélünk még szignóvizsgálatról. Itt természetesen azt nézzük
meg, hogy az aláírás megegyezhet-e a művészével. Ezt egy tollal
írt szignókat vizsgáló írásszakértő nem tudja megállapítani, hiszen a festményen, ugye, ecsetet
használt az alkotó. Erre van egy
szignótárunk, ami neves művészek aláírását tartalmazza – teszi
hozzá.
Mindkét szakma izgalmas
Különbséget a két szakmája
között nem tesz. – A bútoroknál is vannak olyan történetek,
amik megfogják az embert. Bizonyos darabokat például átalakítottak, és ilyenkor rá kell
jönnünk, ez hogyan történt
meg. Most dolgozom egy írókomódon, amit megszélesítettek, a cél pedig az eredeti állapot visszaállítása, hiszen akkor
fogja visszakapni az igazi értékét – meséli a szakember. – Egy

romos darabból egy gyönyörűt
kihozni, ez már maga az alkotás. Előkerül egy szétázott bútor a padlásról, én felújítom,
mikor pedig átveszi a megrendelő, örömkönnyek gyűlnek össze a szemében. Ettől a
tiszta szívből érkező hálaérzéstől nincsen jobb. Ilyenkor úgy
érzem magam, mint egy orvos,
mikor meggyógyított valakit.
Szereti azt is, mikor olajfestékkel van lefestve a bútor,
amit ettől meg kell tisztítania,
hogy a fa eredeti színét és erezetét visszaadja, majd fényezze.
Olyan is előfordul, hogy csapokat kell visszaállítani, amik
összetartanak például egy asztalt, hiszen a II. világháború
után nem volt elvárható, hogy
a szétbombázott lakások tönkrement bútordarabjait drága
pénzen megcsináltassák, így
csak szegeket használtak.
– Még mindig képes vagyok
rácsodálkozni megoldásokra:
például egy 1740-ből származó tabernákulumon tizenkét
fiókot egyetlen mozdulattal
zárhatunk be. Ez olyan, mint
egy központi zár, csak nem
elektromosan, hanem mechanikusan, faékek mozgatásával.
Igazságügyi műtárgyszakértői munkái között pedig tavaly
volt egy olyan, amikor megállapították, hogy a kép anyaga
eredeti, a művész szignója is az,
de a másik fél szakértője arra
hivatkozott, hogy a színösszeállítás nem jellemző a művészre. – Egyet kellett értenem vele,
de sok olyan esetet ismerünk,

A magyar szív egy darabja
Jekelfalussy Piller György
tiszteletére avattak emléktáblát a Herman Ottó
Gimnáziumban, aminek
főépülete egykor laktanyaként működött.
Az önkormányzat, a középiskola és a Magyar Szablyavívó Iskola kezdeményezésére mostantól egy fekete
márványtábla emlékeztet a
Ludovika Akadémián végzett honvédtisztre, aki Miskolcon teljesített katonai
szolgálatot, majd Budapesten
oktatott vívást. Piller György
sportolói pályafutása alatt
hat Európa-bajnoki címet
szerzett, az 1932-es Los Angeles-i olimpián pedig egyéni
és csapatversenyben is diadalmaskodott. Kapitányként
négy olimpián vezette a magyar válogatottat.
Házigazdaként Madarász
Péter iskolaigazgató arról szólt, hogy az épülettel
együtt megörökölték annak
múltját is. – Itt, ezen a kapun
járt be 1920-25. között Piller
György honvédtiszt. Édesapja és két idősebb bátyja is
szolgált ebben az épületben.
Közös otthonunk ez az épület; az ebben való hitünket
fejezi ki az emléktábla.
„Minden idők egyik legjobb kardvívójáról” Ignácz

Az emléktábla leleplezését követően megszentelték,
majd megkoszorúzták azt. Fotó: Mocsári László
Dávid, a város jegyzője azt
mondta, korának kiemelkedő sportolójaként és egyéniségeként tartották számon.
Sportkarrierjét Miskolcon
kezdte. Rendkívüli céltudatosság és a minden áron
győzni akarás jellemezte
sportolóként és oktatóként
is. Példaként állt kortársai
és utódai előtt küzdeni akarásával, alázatával és egyenes jellemével. – Életútja
inspiráló: kitartással bármilyen cél elérhető, csupán
hinni kell a győzelemben.
Piller György 1933-tól
1944-ig a Magyar Királyi Testőrségnél szolgált,
1944-ben
alezredesként
esett szovjet hadifogságba.
– Katona, tanár, kardvívó és
sportoló volt egy személy-

ben. Méltó emléket állítottunk most számára – fogalmazott Sarudi Norbert,
a II. Vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 10. Területvédelmi Zászlóaljának
törzsfőnöke.
Az emléktábla elhelyezésének ötlete a Magyar Szablyavívó Iskola vezetőjétől
származik. – Azért jöttünk
el Miskolcra emléktáblát
avatni, hogy legyen itt is egy
iránytű, igazodási pont; az
igaz magyarság egyik fokmérőjét úgy hívják: Jekerfalussy Piller György. Aki
többé nincs kitaszítva, nem
hontalan. A magyar szívnek
és léleknek egy darabja van
ide felaggatva – fogalmazott
Máday Norbert.
Kujan István

A restaurátor célja az asztalos eredeti munkájának helyreállítása. Fotó: Juhász Ákos
hogy egy festőtanonc alkotására maga a mester büszkeségből
ráírta a nevét. Ebben az esetben
valóban azt a festéket használta
a tanuló is, amit a tanára. Az már
csak megítélés kérdése, hogy ha
a mester rá merte írni saját nevét
a képre, akkor ezt neki tulajdoníthatjuk-e vagy nem. Én azon
az állásponton voltam a bíróságon, hogy ha a művész egy festményt a sajátjaként aposztrofált,
akkor azt miért ne tekintenénk
mi is annak – idézi fel. – De nagy
nevek is elém kerülnek: három
hete például Salvador Dalì egyik
sokszorosítását kellett megvizsgálnom, amiről kiderült, hogy
nem eredeti.
A zsidó imaház bútorai
A nemrégiben felújított, Déryné utcai zsidó imaház négy

bútordarabjának restaurálása
is az ő keze munkáját dicséri.
– Nagyon rossz állapotban
voltak: egy nagy íróasztal, egy
szekrény, egy szék és egy kisasztal. Ennél a munkánál az volt a
legizgalmasabb, hogy csaknem
száz százalékban sikerült mindet
visszahozni az eredeti állapotába. A legrosszabbul az íróasztallal bántak, ez virágtartóként is
funkcionált egy időben, amitől
a lapja, de nemcsak a teteje, hanem az alatta lévő kontrafurnér
is felázott. A pótlásokat úgy sikerült beletenni, hogy a fának
mind a színével, mind az erezetével harmonikusan olvasztottuk
össze. Az eredménytől a tulajdonos szinte elájult – fogalmaz Fehér László. – A szekrényen sok
faragást pótoltunk, hiszen számos eleme már leesett az idők

folyamán. Többször megpróbálták felújítani, tehát ezeknek a festéknyomát is el kellett távolítani.
Végül az új felületkezelő anyaggal tudtuk visszaadni eredeti
pompáját – teszi hozzá.
Az új megalkotásához
más technológia kell
– Egyáltalán nem bánom,
hogy nem alkotok újat. Soha
nem volt affinitásom ahhoz,
hogy elengedjem a fantáziámat.
Stílusismeretet tanultam, a res
taurátor célja pedig nem egy
újnak a megalkotása, hanem
az asztalos eredeti munkájának
helyreállítása, a réginek a megmentése. Megtanultam, hogy
sem hozzá nem tehetek, sem el
nem vehetek belőle – vallja Fehér László.
Répássy Olívia

Jegyzet

Etelka hagyatéka
Egyre csípősebbek a reggelek. Ilyentájt dönti el mamám, ideje megkérni a vállalati szénutalványt. Csak lesz
tél az idén is, tehát legalább
harminc mázsa barnakő és
hat zsák kukoricacsutka kell.
Begyújtósnak. Ennyi jut a
mázas szobai cserépkályhára, a fürdőszobai vízmelegítőre és a sparheltre. A városi
gáznak csak fénye van, és sebesen pörgeti a mérőórát.
Szerencsénk van, csaknem
szomszédunk, Mitele Etelka a
Tüzép-központban dolgozik.
Kérés nélkül tudja, mit szeretnénk. A háború óta magányosan él, kihasználja, hogy most
meghallgatom. Sokadszorra
meséli, azelőtt Budán a várban
volt gépírónő. Reggelenként siklóval ment dolgozni, s gyakran
látta Horthy Miklóst és a családját. Ilyenkor szemügyre veszem a sarokban álló gobelines
paravánját, a varázsszemes,
politúros Blaupunkt rádióját és
a súlyoktól megszabadított állóóráját. Tudom előre, az idén
is elmeséli, amikor rátörtek az
oroszok, zsebre vágták az ingaóra súlyait. Aranynak vélték.
Majd egyeztetünk, lyukói
vagy Márta bányai szenet
szeretnénk. Október végére ígérik a kiszállítást, hogy

melyik napra, azt soha nem
tudni előre. Ezen Etelka se
segíthet. Mígnem csak azt
látom, hogy a kétlovas sráfkocsi bekocog az udvarunkra. Próbálok előremenni, de
nem merek. A pacik prüszkölnek, s a patájukat csattogtatják. Eldöntöm, hogy
huszár biztosan nem leszek.
Mamám tudja, nem mindegy, hogy a pinceablak előtt
vagy után górják le a rakományt. A tökéletes célzószer
két zöldhasú a kocsisnak.
Örömében pont az aknába
söprik, és még a lovakra is
felhúzza az abrakoszsákot.
Így megnyugszanak, rögtön
könnyebb a rakodás. A jó
szomszédok a gangról lesik,
nem marad-e még valami a
platón. Reményi néni is kimerészkedik az udvarra egy
kopott vödörrel. Úgy hiszi,
nem látjuk, amikor kétszer
fordul a szenünkkel, a zsákmányával. Mamám nagyvonalúan félrenéz. Ők csak kéthetente vesznek egy taligával
a Madarász Viktor utcai telepről. Nyugdíjosztás után.
Egyébként is minek, hiszen
még napsütésben is kabátban ülnek az ajtó előtt.
Míg apám él, nagyon későn ér haza. Mindig egyedül

veselkedek neki a szívlapátnak. A pincék olyan apácarácsosak. A lámpák kapcsoló néküliek, csavarintani
kell a körtén, s lőn világosság. Az összes pók a fülem
mögötti árnyékban hintázik. Nincs erőm elhessegetni. Ezek egyébként is tuningolnak, igyekszem gyorsan
végezni a melóval. A magam
hatvan kilójával három óra
alatt; este tízre bányászpofával lihegek fel az első emeletre. Addigra mamám már egy
kosárral feloson a lakásba,
teszteli az idei szenet. Zuborgásig megrakja a fűrdőszobakályhát. A vízzel teli rézhenger úgy dohog, mint egy
mozdonykazán, két kádra
való meleg vizet ad.
Mitele Etelka talán a
nyolcvanas évek derekán,
kilencvenen túl hunyt el. Mi
már a szomszédos lottóházban lakunk, amikor egy távoli rokona telefonál. Lecsekkolja, én vagyok-e az a Pityu,
aki húsz évig a szomszédja
volt. Elmondja Etelka kórházból küldött végakaratát –
vigyem el a lakásból a paravánt s a súlyok nélküli órát.
Úgy gondolja, nálam jó helye
lesz mindkettőnek.
Szántó István
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Online is várják
a csapatokat
Élőben addig tartják a
miskolci kocsmakvízt,
amíg arra van lehetőség.
A válaszok kutatása ősi,
velünk született ösztön,
az emberiség fejlődésének
egyik fő mozgatója. A szórakozás szintén fontos dolog, hiszen a boldogság, még
ha csak pillanatnyi is, szintén az élet egyik célja. Ezt a
két dolgot köti össze az angol nyelvterületekről induló kocsmakvíz, kiegészítve
a legfontosabb élménnyel,
a csapatmunkával. A kvízre jelentkezők csapatokban
játszva mérik össze az erejüket. A műfaj eredeti változata egy nyilvános program,
amit a legkisebb puboktól
elkezdve a legnagyobb szórakozóhelyekig – kissé eltérő szabályokkal – mindenhol játszanak a világban. A
kocsmakvíz néhány éve hazánkban is elterjedt, Miskolc
pedig az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez.
Hazánk legnagyobb kocsmakvízszervezője, a Quiz-

Night csapata online megmérettetésekre invitálja az
érdeklődőket. Bár a kvízezés
élőben nyújt igazi élményt,
a veszélyhelyzet alatt általában több mint négyszáz csapat vett részt a hétfői online
kvízesteken. A fokozódó vírushelyzet miatt jelenleg is
két szálon fut a kvízezés: a
bárok, kocsmák és éttermek
mellett a digitális tér is otthont ad a programnak.
Miskolcon a Melon Cafe &
Bárban várják hétfő esténként
8 órától azokat a csapatokat,
amelyek szeretnék kipróbálni
magukat a QuizNight hivatalos versenyeseményein: rengeteg témában, sok kérdéssel,
különböző logikai és tudásalapú feladattal. Bese Gergely
helyi kvízmester úgy fogalmazott, hogy a rendelkezéseknek megfelelően tartják
meg a kvízesteket addig, amíg
erre lehetőség van. Akik pedig
most inkább mellőznék a közösségeket, a járványidőszak
alatt online is becsatlakozhatnak a játékba.
B. M.

KÜLÖNLEGES KÖTET:
KABAI SZOROZVA HÁROMMAL
Három hete öltött formát a
magyar irodalomban egyedülálló verseskönyv.
Kabai Lóránt munkásságát talán nem kell bemutatni
azoknak, akik irodalmi körökben mozognak. A miskolci kötődésű író, költő, szépirodalmi
szerkesztő éppen csak átvette
májusban a Szabó Lőrinc-díjat, amit a város irodalmi életében szerzett érdemekért ítélnek oda, de máris új munkával
jelentkezett. Ezúttal azonban
nem egyedüli szerzőként jelenik meg a neve: két testvérével
– akik szintén aktív résztvevői
a hazai irodalmi életnek – közösen dolgoztak a Horizont
című köteten.
– Hogy mit jelent számomra
a könyv? Egy pontot. Ami nem
lezárás, hanem összekötés.
Pontosabban egy régóta létező, magától értetődően fontos
kapcsolat (ami köztünk, testvérek között van) nyilvánvaló,
nyilvános jelét – fogalmazott
Kabai Lóránt, aki egyébként
korban a második a fivérek
közt.
– Középsőként valahogy
mindkét testvéremhez nyilvánvalóan kötődtem, Zoltán a korai gyerekkorom aktív formálója volt, de a hét év
korkülönbség aztán az ő pubertáskorával mintha megsokszorozódott volna (megint pisis lettem). Azóta folyamatosan
csökken, sőt mára szerintem ő
a fiatalabb. Csaba csak két és
fél évvel utánam született, vele
sokkal természetesebben mű-

A Kabai fivérek: Csaba, Zoltán és Lóránt
ködött a testvéri kapcsolat, olyannyira, hogy volt egy időszak
11-12 éves korom táján, amikor nemegyszer olyan hosszan
beszélgettünk lefekvés előtt,
hogy valamelyikünk a másik
szobájában aludt el, bár mindkettőnknek volt sajátja.
Igazi unikum
A legidősebb báty, Kabai Zoltán a következőképp emlékszik
vissza az előzményekre.
– A kötet ötlete egy köztem és Papp Dénes költő, író,
énekes (Kisavas zenekar) között zajlott beszélgetés után
merült fel tavaly decemberben. Dénes hívta fel a figyelmem arra a tényre, hogy az,
hogy az öcséimmel mindhárman írunk, nagyon különleges dolog. Ezt követően jutott
eszembe, hogy izgalmas lenne
egy közös kötet. Rengeteg ké-

Romantikus regénybe illő halál
Tényfeltáró írás született
egy Miskolcról származó,
aranyifjú vitézről, akit állítólag kémkedésért fejeztek
le Kínában.
Gyakran a valóság írja a leghihetetlenebb történeteket, számos lenyűgöző sztori azonban
az elszabadult képzelet kreálmánya. Az utóbbi csoportba
tartozik annak a miskolci katonacsaládból származó Martin
Ivánnak a kiszínezett halálhíre
is, ami nagy port kavart 1937.
október 8-án. A korabeli magyar sajtót bejárta a 27 éves fiatalember tragédiája. Különösen
Miskolcon – ahol családja élt –
terjedtek szájról szájra a fantasztikus hírek. A csapongó arany
ifjúként ismert Martin Iván
Kínába utazott, és ez már önmagában táptalajnak bizonyult
a pletykák számára: kémkedés,
árulás, szerelem, kivégzés.
Kurucz Ádám, a MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Levéltárának
munkatársa
nem kisebb feladatot vállalt,
mint rendet tenni a tények
és az álhírek között ebben a
majd százéves históriában.
„A történet egyik verziója
szerint fontos megbízatással

indult útnak Sanghajból, de
útközben a japánok elfogták,
haditörvényszék elé állították,
és a halálos ítélet kimondása
után lefejezték. A másik verzió szerint átszökött a Sanghajt ostromló japán hadsereghez, elárulta a város védelmi
terveit, és ezáltal a japánok
kezére játszotta a várost. Tette ezt azért, hogy a tervekért
kapott pénzen hazautazhasson Magyarországon hátrahagyott szerelméhez. A japánok azonban nem bíztak az
árulóban – egyébként is sok
bűnt írtak a korábbi kém rovására – ezért, hogy elhallgattassák, fővesztésre ítélték” –
írja Kurucz Ádám levéltáros
nemrég publikált cikkében a
Martin István halálát övező
híresztelésekről.
A valóság azonban ennél
sokkal prózaibb.
„Martin Iván szenzációs
halálhíréről egy nap alatt kiderült, hogy kacsa, de további
sorsáról a rendelkezésre álló
források alapján mindös�sze annyit tudunk, hogy – egy
1939. január 17-én felvett árvaszéki jegyzőkönyv szerint
– később Angliában tartózkodott. Hazatéréséről már nem
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szóltak a hírek, és 1940 után
árvaszéki aktáját sem nyitották meg újra” – fogalmaz írásában Kurucz Ádám, aki lapunknak elmondta, hogyan
fogott hozzá az ügy felgöngyölítéséhez.
– A Martin Iván halálhírével kapcsolatos kutatás nem
egy előre tervezett munka
volt: Szentmártoni Lívia, Magyarország Sanghaji Főkonzulátusának szakdiplomatája osztotta meg a történetet
közösségi oldalán egy újságcikkre hivatkozva. Mivel az
egyik fő kutatási területem a
Vitézi Rend és a vitézek biográfiája, így hamar a látómezőmbe került a téma. A dolog érdekességét az adta, hogy
nem egy I. világháborúban
hőstetteket végrehajtó személy életrajza bontakozott ki
a kutatás során, hanem egy
csapodár életvitelű fiatalemberé. Emellett a valóság és
az újságcikkekből megismert
történetek a lehető legtávolabb állnak egymástól.
A témafeldolgozás két szálon indult el.
– Mivel Martin Iván miskolci illetőségű személy volt, a megyei levéltár folyamatosan bő-

telyem volt ezzel kapcsolatban,
de felhívtam a testvéreimet, és
fogadókésznek bizonyultak a
dologra.
Kabai Zoltán hozzátette,
hogy unikális jellegű könyv
született.
– Ilyen – tudtommal – még
nem volt az irodalomban. Így
nem régóta dédelgetett álomról van szó, hanem egy friss
ötletről, amely szerencsés módon gyorsan megvalósulhatott.
Azért is érdekes ez, mert korábban többször is dolgoztunk
együtt, így azt kell mondanom,
nem előzmény nélküli a kötet.
Hogy pontosan mit jelent számomra? Nyilván családot, egymás munkáinak elismerését.
Második kötete az éven
Kabai Csabának, aki a legfiatalabb a testvérek között,
idén ez a második megjelené-

se, hiszen nemrég jött ki Árnyékboksz című verseskötete a
FISZ gondozásában. A testvéreivel közös könyvre egyfajta
antológiaként tekint.
– Egymás szövegeiből válogattuk össze közösen, egyedi
metódus szerint. Legtöbbjük
már megjelent imitt-amott,
akár önálló kötetben is. Ez alól
kivétel vagyok annyiban, hogy,
noha az Árnyékbokszban is
van néhány versbetét, a Horizontban megjelenő verseim
nagy része kötetben nem, csak
folyóiratokban szerepelt.
A Prae által kiadott közös
kötet címe egyébként jól illusztrálja a három szerző és
verseik viszonyát is.
– A horizont egy látószög,
pont olyan széles, mint amilyen különbözően szólalunk
meg mi – véli Kabai Zoltán.
Bájer Máté

A jövő nézőiért
működnek együtt
A Miskolci Nemzeti Színház együttműködést kezdeményezett a magyar
színházak körében, hogy
közösen tehessenek a jövő
és a jelen nézőiért.

Kurucz Ádám
vülő adatbázisaiban kutattam
először. Ez ebben az esetben
nem vezetett eredményre. Az
Arcanum Adatbázis Kft. platformjain elérhető, digitalizált
korabeli napilapokból kibontakozott a szenzációs eset. Miskolc Város Árvaszékének iratai
között folytattam a történet feldolgozását. Egy 1940-ben lezárt
akta volt, ami alapján Martin
Iván édesanyja szemszögéből
rekonstruálni lehetett ezt a nem
mindennapi pályafutást.
Kurucz Ádám Egy tékozló vitéz rögös útja Sanghajba című munkáját a Magyar
Nemzeti Levéltár oldalán olvashatják mindazok, akiket érdekel ez a különleges történet.
B. M.

Példaértékű ökotudatos,
zöld színházi társulást hozott létre tíz színhá
zi, elő
adó-művészeti intézmény.
A Miskolci Nemzeti Színház
projektjéhez a Rózsavölgyi
Szalon, a Szentendrei Teátrum, a Kultkikötő, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház, a Katona József Színház,
az Örkény István Színház, a
FÜGE Produkció, a kaposvári Csiky Gergely Színház
és a Stúdió K Színház csatlakozott.
– Az együttműködő intézmények, társulatok, egyesületek egyetértenek abban,
hogy a színház a szemléletformálás fóruma, élen
kell járnia jelentős közösségi ügyek elindításában, támogatásában. Azt is vallják:
együtt még többet tehetünk
a jövőért. Bár lehetetlen 100

százalékban zöldnek lenni,
bevált jó módszerek – környezetkímélőbb, fenntarthatóbb gyakorlatok elfogadása
– segíthetnek mindnyájunkat abban, hogyan tudnánk
mégis minden nap környezettudatosabban
gondolkodni és fellépni az egészség és az egészséges életmód
védelmében – fogalmazott
Papp Endre színművész, A
Jövő Nézőiért – Zöld Színház Projekt vezetője.
A csatlakozó intézmények, társulatok, egyesületek közösen határozták meg:
törekednek a jelmezek, díszletelemek, kellékek újrafelhasználására, a környezettudatos energetikai fejlesztések
megvalósulására. Vállalják
minden intézményben egy
ún. Zöld Sarok létrehozását.
Zöld Nagykövetet neveznek ki, bevezetik a szelektív
hulladékgyűjtést az intézmény területén. Törekednek
az ökotudatos higiéniai szerek és sminkeszközök használatára, a papírfelhasználás
csökkentésére.
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Miért Miskolc? 11. rész - Az első polihisztor Miskolcon
„Túl sok az árnyék ebben a
városban, ezért döntöttem
úgy, hogy a fényről fogok írni.
Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az emlékezet, hogy
egyszer újra megtaláljuk őket.
Amint felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért
Miskolc? című kötetében Fedor Vilmos. A lokálpatrióta
63 válaszban indokolja meg,
hogy miért szereti Miskolcot.
Leginkább tőle tudjuk, hogy
milyen is lehetett Miskolc kétszáz évvel ezelőtt. Ismert, hogy
mikor született, de az nem,
hogy hol. Bárhol is született,
egész életét szeretett városának,
Miskolcnak szentelte. Szrogh
Sámuel foglalkozását tekintve ügyvéd volt, aki igen korán
bekapcsolódott a közéletbe, s
vélhetően tehetségének és rátermettségének köszönhetően
Borsod megye táblabírája lett.
Kiderült azonban, hogy számára, fontos hivatali teendőinek
ellátása mellett, legalább ennyire fontos a művészetek támogatása és szolgálata. Levéltárosként mindenféle korábbi iratba
betekinthetett, és az így szerzett
tapasztalatait és ismereteit kiválóan használta a város javára.
Nem tudni, hogy mi vitte őt a
színház világába, talán egy országjáró társulattal való találkozás, vagy egy szerelem… vé-

gül is mindegy. A legfontosabb,
hogy mecénásként, majd színházépítőként, és végül direktorként is Thália szekerét tolta.
Ő volt az, aki talán elsőként
ismerte fel, hogy a miskolciak örömmel fogadják a városukba érkező vándorszínészeket, szeretik nézni játékukat és
igényük van arra, hogy minél
többször lássák őket. Érdekeltek
voltak ebben a vásározók meg
a vendéglátásból élők is, hiszen
ilyenkor fogy az étel meg az ital,
s a jókedv az uralkodó a városban. Szrogh Sámuel úgy döntött, hogy pártolókat szervez a
városi és megyei előjáróságból,
meg a tehetős miskolci polgárokból annak érdekében, hogy
az érkező társulatok megfelelő
ellátásban részesüljenek. Amikor aztán tudomására jutott,
hogy Pesten a magyar társulatSzrogh Sámuel ügyvéd, Borsod és több megye táblabírája,
Miskolc városának és a református egyháznak egyik buzgó
tagja, a miskolci magyar játékszínnek 12 évig igazgatója. Miskolc város levéltárosaként jól ismerte a település történetét, így
született meg 26 sorba foglalt
verses lajstroma "Miskolcznak
a' javai" címmel. Miskolc város és Borsod vármegye művelődését, színházi kultúráját egy

nak megszűnt a játéklehetősége,
és vidéki várost keresnek, ahol
befogadnák őket, azonnal cselekedett. Így került Miskolcra
az a társulat, melynek Déryné is
tagja volt, és akik korábban már
többször is játszottak Miskolcon. A város népe már az első
alkalmakkor megszerette Déryné játékát, így aztán alig várták,
hogy újra láthassák. A hírt, hogy
Miskolcra jön, és most már állandóan itt lesz társulatával, ujjongva fogadták.
Szrogh Sámuel megállapodott a Korona Szálló tulajdonosával arról, hogy az állandó
társulat nyári fellépései a szálló kerthelyiségében, a csizmadiákkal pedig arról, hogy téli
időben a Sötét kapu mögötti
zárt színben legyenek megtartva. Persze, a társulat működéséhez olyan vezetőre is szükéleten keresztül képviselve, maradandót hagyott maga után.
1829. október 29-én, Miskolcon
halt meg 66 éves korában.
Szrogh Sámuel néhány sora
többet árul el a felvilágosodás
korának Miskolcáról, mint némelyik történet munka. "Van
jó levegője: vize, melyen vannak sok malmok. Ügy rendeltettek strázsául kürülte a szép
halmok, Hogy kaput is formáljanak lakosai számára, Ke-

Szrogh Sámuel sírja az avasi református temetőben. Fotó: Végh Csaba

ség volt, aki amellett, hogy ért
a művészethez, befolyásos személy is egyben, aki a működéshez szükséges pénzt is képes
nyeret is teremjenek s légyenek borok tára. Itt az Avas, az
Angyal-völgy, Tetemvár s Bábonyi bércz, Oly kincset tart,
mely könnyebben ád pénzt,
mint az aranyércz. Itt az as�szonyok tsinosak, mégis nem
bujálkodnak, A Férfiak társalkodnak s e mellett munkálkodnak. El-lehet hát azt mondani:
Aki nem volt Miskolczon, Nem
tudja a Boldogságot hol ülhet a
fő poczon." (1800)

BOLDOGKŐ VÁRÁTÓL A MÜPÁIG
Tartalmas és sokszínű
évadkezdése volt a Miskolci
Szimfonikusoknak. Az együttes pótolta tavasszal elmaradt
Tűzvarázs VII. és Ciróka-koncertjét. Játszottak Boldogkő
várában, az edelényi kastélyban, a Szinva teraszon, Emődön és a Müpában is. Jótékonysági koncertet adtak a
Szent Anna-templom javára, együtt léptek színpadra az
Egressy-Erkel Alapfokú Művészeti Iskola tehetségeivel,
valamint vendégül látták a világklasszis trombitaművészt,
Boldoczki Gábort Tűzvarázs
bérletük nyitókoncertjén!
Fotók: Rogosz Péter
Müpa fotó: Nagy Attila

előteremteni. A társulat pedig
tudta, hogy ezt a feladatot csak
egy ember képes ellátni, és őt
Szrogh Sámuelnek hívják. 1815
és 1823 között volt a társulat
igazgatója és egyben vezetője
annak a munkának, melynek
eredményeként a miskolciak
felépítették a mai országhatárokon belüli első, magyar nyelven
játszó kőszínházat. Ezzel a tettével örökre beírta nevét Miskolc aranykönyvébe.
Volt azonban még egy nagyon
fontos cselekedete. Ő volt az első
ugyanis Miskolc történetében,
aki versbe foglalva leírta a város
javait, és ezzel elkészítette első
értéktárát. Joggal mondhatjuk,
hogy korának talán legsokolda-

lúbb egyénisége volt, egy kései
reneszánsz férfi, akinek köszönhetően a város számára a kulturális fejlődés új útjai nyíltak meg.
1972-ben Novotny Gyula lelkész kezdeményezésére az avasi
református temetőben egy hatfős kegyeleti bizottság mérte
fel a már humusszal lepett, és a
természet által visszafoglalt síremlékeket, és azokat középiskolások segítségével megtisztították, feliratukat újraírták. Ezt
követően szegélykövekként állították fel a sírkert útjai mentén. Így került elő a város első
„polihisztorának” síremléke is,
melyet az Apostol Pál út sarkán
helyeztek el.
Fedor Vilmos
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Pálinkák versenyeztek
Rekordszámú, több mint
négyszáz tételt neveztek
a háromnapos, országos
pálinkamustrára, aminek
Miskolc volt a házigazdája.

Idén hetedik alkalommal
rendezték meg az Országos
pálinka- és törkölypálinkaversenyt. Az ország legrangosabb szakmai megmérettetésén több mint harminc
bíráló kóstolta és értékelte a
pálinkákat Miskolcon. Arany,
ezüst, bronz vagy érem nélküli minősítést adnak majd. A
kategóriagyőztesek lesznek a
championdíjasok. Ezek közül
választják ki a legjobbat, ami
megkapja a Magyarország
legjobb pálinkája címet.
A szervező Pálinka Nemzeti Tanács elnöke, Mihályi
László megnyitó beszédében
elmondta, büszkék arra, hogy
az Országos Pálinka- és Törkölypálinkaversenynek a bor-

sodi megyeszékhely ad otthont, hiszen a város „régóta
kiemelt helyszín Magyarország pálinkatérképén”.
Veres Pál polgármester úgy
fogalmazott, a pálinka mint
hungarikum méltán vívta ki
az elismerést; a törvényi szabályozásnak, a modern technológiák
alkalmazásának
hála ma már minőségi termékek készülnek. A minőséghez
azonban arra is szükség van,
hogy a pálinkafőző tudja: hol,
milyen körülmények között
termett a gyümölcs, milyen
értékekre, tradíciókra épül tudománya – erről beszélt köszöntőjében Szinay Attila, az
Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára.
Eredményt októberben hirdetnek: megtudhatjuk, melyik
lett 2020 legjobb pálinkája, és
átadják a legeredményesebb
főzdének járó díjat is.
Kujan István

A NYÁR VÉGET ÉRT,
DE A GRILLSZEZON ÖRÖK

Egy gyors, rácson készített
receptet is mutatott a miskolci
grillmester.

A miskolci Antal Gábor, ha
szabad így fogalmazni, nyakig
benne van a gasztronómia világában. Több nagy cég arca,
a Civitánál executive chefként
dolgozik. Tagja volt annak a
magyar csapatnak, ami 2017ben az Írországi Grill Világbajnokságon képviselte hazánkat,
és a 11. helyen végzett a több
mint száz vérprofi versenyző
között. Járcsics Emilt követve
jelenleg ő a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség miskolci régiós elnöke is.
– 2018-ban vállaltam el ezt a
posztot – mondta Antal Gábor,
aki külön kiemelte két munkatársát is. – Pálfi Edina és Hornyák Zsolt végig mellettem álltak, ők a pillérei most ennek a
szervezetnek.
A vírus miatt sajnos ebben az
évben nem tudtak gyűlést tartani, de a munka nem állt meg.
– A szövetség célja, hogy ös�szetartsa a megyében lévő olyan
szakmákat, amiknek köze van a
gasztronómiához – cukrászok,
szakácsok, pékek, vendéglátásban dolgozók. Emellett szeretnénk utat mutatni a szakma jövőjét jelentő fiatalok számára is.

Életerő a tányéron: tippek és praktikák
Miskolc egyik új, glutén- és
laktózmentes éttermének, az
Étrend’inek tulajdonosa az
egészséges étkezés alapjairól
beszélt lapunknak.
Girhiny Péter szerint néhány egyszerű elvet betartva
sokat javíthatunk szokásainkon.
– Mindennek az alapja a
megfelelő hozzávaló. Szerencsére a magyar termékek java
része jó minőségű a szigorú szabályozások miatt. Így,
amennyiben lehetséges, vegyünk hazai termékeket – véli
Girhiny Péter, aki tudja, hogy
mindenki a saját pénztárcájához mérten vásárol, de mégis
arra biztat, próbáljunk odafigyelni, hogy egy-egy feldolgozott termék milyen összetevőket tartalmaz.
– Sok olyan adalékanyag létezik, ami rossz hatással van
a szervezet működésére. Például a húskészítményeknél
nem mindegy, hogy 30 vagy

80 százalék húst tartalmaz az
adott termék. Sokszor nem a
legolcsóbb megoldás a legjobb
ár-érték arányú.
Girhiny Péter kitért arra is,
fontos hogy a felhasználni kívánt zöldségeket, gyümölcsöket mossuk meg alaposan, bő
vízben.
Ha megvannak a megfelelő
alapanyagok, onnan már rajtunk múlik, mennyire egészségesen készítjük el azokat.

– A magyar konyháról azt
tartják, hogy zsíros és fűszeres, azonban nem feltétlenül
kell száműzni a hazai ízeket,
ha egészségesen szeretnénk
étkezni – véli az Étrend’i tulajdonosa. – Inkább reformáljuk meg a recepteket, úgy,
hogy megtartsák jellegzetes
ízüket! Például a rántást nem
bő olajban, hanem kevés zsiradékkal készítsük vagy akár
zsiradék nélkül, úgynevezett
szárazrántásként. A főzelékeket és krémleveseket is lehet önmagukkal sűríteni, ha
egy botmixerrel átdolgozzuk
őket. Hasonló a helyzet a habarással is: tejföl helyett használjunk natúr joghurtot! Ezzel a praktikával ugyanolyan
finom ízeket tudunk kicsalni,
jóval egészségesebben.
A zöldségek esetében fontos, hogy megőrizzük azok vitamintartalmát.
– Ne főzzük túl a zöldségeket, inkább válasszuk a párolást!
B. M.
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KISZÁLLÍTÁSI TERÜLETEINK:

már Szirmára és Martinkertvárosba is!
Belváros, Avas, Hejőcsaba, Görömböly, Tapolca

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

Pizzák, hamburgerek,
gyrosok!

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

Sajnos úgy tapasztalom, hogy
ez a generáció kevésbé ambiciózus, nincs meg még bennük
a szakma iránti alázat, tisztelet.
Tavaly a szövetség elindított
egy pályaorientációs őrjáratot:
diákoknak tartanak az iskolákban előadásokat a szakma szépségeiről és a rájuk váró kihívásokról.
– Különböző chefekkel, éttermi vezetőkkel, tulajdonosokkal
elmegyünk az intézményekbe,
és elmondjuk, honnan indultunk, milyen nehézségeink és
eredményeink voltak, hogyan
alakult a fizetésünk az évek
során. Összefoglalva tehát ábrázoljuk, mire számíthatnak a
szakmájukban.
Külön műfaj
Antal Gábor nemrég ünnepelte 40. születésnapját: grillételek készültek az alkalomból.
Szerinte ugyanis a grillezés
nem szezonális dolog.
– Nem tudom betagolni a
szakácsszakma alá, hiszen ez
egy külön műfaj, egy életstílus.
Amikor tehetem, gyakorlok,
legyen tél vagy nyár, teljesen
mindegy ebből a szempontból.
Legfeljebb annyi, ha szakad a
hó, akkor érdemes melegen tartó eszközt is vinni a tálaláshoz.
Ez egy szenvedély és egyfajta
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Antal Gábor szerint a grillezés nem szezonális dolog

függőség is egyben – fogalmazott.
Öt perc alatt kész
A grillmester egy olyan különleges, mégis egyszerű receptet ajánlott a figyelmünkbe,
amit lehet grillen készíteni, de
akár egy sütőbe tehető öntöttvas serpenyő is elég lehet hozzá. Ez pedig egy spanyol étel, a
gambas al ajillo, másnéven fokhagymás chilis garnéla.
– Felhevítem a grillsütőt. A
garnélarák általában előfőzve
kapható. Ezekre kerül néhány
csepp olívaolaj és egy kevés citromlé, majd a rácson – szigorúan néhány másodperc alatt

– átsütöm az egyik, majd a másik oldalát is, hogy egy kis füstöt
kapjon az étel. A forró serpenyőbe teszek olívaolajat, roppantott
fokhagymát (semmiképpen ne
vágjuk aprója, legyen rusztikus,
darabos), illetve chilipelyhet. Ha
már érezni a fokhagyma erőteljes illatát, akkor belerakom a
garnélát. Az egészet sütöm kicsit, majd hozzáadok némi tisztított vajat és finomra vágott
petrezselymet. Egy bagettet kettévágok és megvajazom, majd a
grillen megpirítom ezt is. A spanyolok külön eszik, de szendvicsként, a garnélát a bagettre
halmozva is kiváló étel.
Bájer Máté

Hirdetés

A LEGJOBBAK KÖZÖTT
A BARKLAND PINCÉSZET
Aranyérmes lett a Cseh Oenoforum 2020-as borversenyen
a Barkland Pincészet 2016-os
évjáratú Tokaji Sárgamuskotálya.
– Tokaj-hegyalján a késői szüretelésű borok, a muskotály szőlőfajta jellemző, ez egy illatos
szőlőfajta, ami tartályban elkészítve nagyon meg tudja őrizni
a frissességét, az intenzív, robbanékony illatát. Szoktuk is mondani, hogy kibújik a pohárból
szinte. Én úgy gondolom, hogy
ezért is tudott ő kiemelkedően jó eredményt elérni Csehországban – válaszolta érdeklődésünkre a Barkland Pincészet
borásza.

Blahó Renáta azt mondta, számukra nagyon fontos, hogy minél több rangos versenyen mérettessék meg nedűiket.
– Úgy gondolom, hogy egy
olyan fiatal pincészetnél, mint a
Barkland, nagyon fontos, hogy
versenyeken vegyen részt, hogy
megméresse magát, ez ugyanis egyfajta visszajelzést is ad,
hogy jó-e az irány, amerre elindultunk. Mi most úgy érezzük,
jó felé tartunk, hiszen nyertünk
már más versenyen ezüstérmet
is, és őszintén hisszük, hogy ez
a mostani aranyérem is csak egy
lépcsőfok lesz a sikereink sorában – hangsúlyozta.
A Barkland Borászatot, dr. Barkóczi István miskolci üzletember

alapította. Maga a vágy, hogy
egy saját borászata legyen, és az
általa készített borokkal kínálja
vendégeit, már egyetemista korában megfogalmazódott a tulajdonosban.
Néhány évvel ezelőtt egy kedves tállyai borász barátja hívta
fel a figyelmét egy eladó területre. Erre már nem tudott nemet
mondani, majd a következő, a
miskolci avasi pincesoron elhelyezkedő pincére sem. Először
csak hobbiként indult, később
azt tapasztalta, hogy mennyiség
és legfőképp jó minőség produkálására is képes a megvásárolt
terület.
Lányával, Barkóczi Eszterrel
2013-ban megalapították a Bark
land-Agro Kft.-t. A szőlőművelést
a természettel együtt lélegezve
igyekeznek a hagyományoknak
megfelelően végezni. A borkészítésben ötvözik a tradíciót és
a technológiai újításokat. A termékpaletta gerincét az elegáns
száraz és a kevés maradékcukrot
tartalmazó félszáraz furmint és
hárslevelű borok adják, de készül
hárslevelű és sárgamuskotály házasításából létrejött félszáraz cuvée, kiegészülve édes tokaji borkülönlegességekkel. A cél a magas
minőségű, egyedi borok készítése.
Borászat és értékesítés helyszíne/címe: 3915 Tarcal, Fő út 174.
www.barklandpinceszet.hu
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MINDEN ÖSSZEFÜGG
MINDENNEL A MACROKLINIKÁN
Gondolta volna, hogy szükség lehet bőrgyógyászra egy
fogpótlásnál? Pedig a kezelés során használt bármelyik
anyagra allergiásan reagálhat
a test. Egy kis ráfordítással
megakadályozható nagyobb
összeg kidobása.

a Pátria Üzletházban lévő
Alma Gyógyszertárban szerdánként 8-12 óra között!
Előjegyzés telefonon:
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TEJMENTES SHOP

Speciális étrendet, diétát vagy fogyókúrát
követők számára megnyílt boltunk!
Minden termékünk tejmentes, tehát laktózés tejfehérje-allergiások számára ideális!
Emellett számos vegán, paleo, gluténmentes, szójamentes
és szuperélelmiszert is megvásárolhatsz nálunk!
Megtalálod nálunk az alábbiakat:
• Növényi tejek és tejszínek
• Mindenmentes lisztkeverékek, amikből diétás pizza,
palacsinta, lángos, kenyér, fasírt is készíthető
• Főzéshez, sütéshez alapanyagok
• Cukorhelyettesítők, édesítőszerek
• Különböző olajak
• Adalékmentes egytál készételek
• Rágcsálnivalók széles választéka (csokik, chipsek, sós-édes kekszek)
• Fűszerek, szószok
• Kávék
• Reggelizőpelyhek, granolák és szuperkásák
• Gluténmentes tészták
• Hűtött termékek (növényi sajtok, túróhelyettesítők,
növényi joghurtok, növényi tejföl, húspótló készítmények)
• Üdítők

törtökön, harmadszor pedig
pénteken tekintünk rá, majd
hétfőn van az utolsó leolvasás,
ami után már megállapítható,
hogy milyen anyagra allergiás az illető. A bőr ugyanis jelzi ezt: pirosodással, hólyaggal
vagy ödémával. Ekkortól már a
fogorvos és a fogtechnikus dolga, hogy azokat az anyagokat,
amikről kiderült az allergiás reakció, ne használják majd a fogpótláskor.

Kliensek fogadása
Van, hogy csak a fogászati fémeket vizsgáltatja a fogorvos, és
van, amikor a teljes palettát fel
kell raknunk – mondta Lakatos
Veronika. – A pozitív esetekről
fotókat készítünk. Az esetek felében jelentkezik valamilyen pozitivitás. Fiatalok is felkeresik a rendelőt, hiszen fogszabályzásnál is
lehet olyan panasza a betegnek,
ami allergiás eredetű. De a miskolci Macroklinikán a bőrbeteg1241-0/2020

Gyógyszerek helyett lézeres kezeléssel
a fájdalom ellen
Gyógyszeres kezelések helyett is van
megoldás a kockázatmentes és gyors
fájdalomkezelésre, akár már a következő munkanapon!
A lézerklinikán alkalmazott, alacsony intenzitású lézerfény sejtregenerációs, gyulladás- és fájdalomcsökkentő, illetve anyagcsere- és keringésserkentő hatásán keresztül
számos problémára kínál megoldást, mellyel
elkerülhetőek a gyakran fájdalmas és hosszú
felépüléssel járó egyéb beavatkozások.
Az FX 635 lézerkészülékkel kockázatmentesen, gyorsan, nagyon hatékonyan,
mellékhatások nélkül nyerheti vissza korábbi mozgékonyságát, panaszmentességét, korábbi megszokott életminőségét.
A kezelések alkalmasak különböző akut
mozgásszervi fájdalmak, gyulladások,

Fájdalommentes Arteriograph
érdiagnosztika Miskolcon

46/400-225, 20/256-4222

Lakatos Veronika bőr- és nemi
gyógyász főorvos elmondta,
érdemes vizsgálatot kérni fogpótlás előtt, hogy nehogy a szervezet kilökje magából az idegen
anyagot. – Sokan kérik ma már
előrelátóan, hogy végezzünk el
allergiavizsgálatot, ami fogászati anyagokra vagy a kezelés során használtakra vonatkozik. A
hölgyek általában már jó előre
tudják, hogy milyen anyagokat
nem tudnak viselni. Vizsgálatunk középpontjában tehát a fémek állnak.
A vizsgálat menete
– Miután zsírtalanítottuk a hát
bőrét, feltesszük a tesztcsíkot,
amire meghatározott sorrendben meghatározott töménységű anyagokat pöttyöztünk
– magyarázta a főorvos. – Erre
aztán az alanynak vigyáznia kell,
főleg fürdéskor. Nyáron nehezebb dolga van. Egy héten át
tart a vizsgálat: például hétfőn
feltesszük a hátra a tesztsort,
aminek első leolvasása szerdán
történik meg, másodszor csü-

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

műtéti beavatkozások utáni fájdalmak
csökkentésére, illetve sérülések utáni rehabilitációra is. Az FX 635 kezeléseket kifejezetten ajánljuk sportolóknak is.
A Lunula lézerrel egyszerűen és kockázatmentesen megszabadulhat a körömgomba tüneteitől, visszanyerheti körmei
egészségét és esztétikus megjelenését. A
Verjú alakformáló kezelés pozitív hatásai
hat héten belül szemmel látható változást
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OKTÓBERI AJÁNLATUNK:
15 alkalomas LPG testkezelés
97 500 Ft helyett 80 000 Ft
+ AJÁNDÉK
három alkalom
WIENER AROMATERÁPIÁS
TESTFÁSLIZÓ KEZELÉS
(21 000 Ft értékben)

hoznak a pácienseknek centikben mérhető,
karcsúbb forma eredményében.
Lágylézeres kezeléseink szakorvosi
közreműködéssel, kellemes környezetben
zajlanak. A kezelések elkezdését minden
esetben előzetes konzultáció, állapotfelmérés előzi meg.
Erchonia Lézerklinika, Miskolc,
Kont István u. 11., www.lezerszalon.hu,
+36 70 331 3532, info@lezerszalon.hu

Ha szeretnél egyszerre fogyni,
bőrt feszesíteni, kontúrozva
alakot formálni, válaszd az LPG
ENDERMOLOGIE kezelésünket!

OXY DAY SPA & BEAUTY 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.
www.oxydayspa.hu, email: info@oxydayspa.hu
Tel: +36 30 464 2297, +36 46 504 769

ségek széles palettáját kezelik:
pattanás, allergia, pikkelysömör,
különböző ekcémák. Szezonális
jelleggel mindig mással fordulnak hozzánk klienseink, akiknek
baját hol gyógyszerekkel, hol krémekkel orvosoljuk. Nyáron gombás megbetegedésekkel, allergiával, fertőzésekkel, csípésekkel és
napfény okozta károsodásokkal
keresnek fel minket. Az őszi-téli
hónapokban főleg ekcémával jelentkeznek a betegek.

Növényi tejből készített, olasz kézműves kávéval és limonádéval várunk minden kedves érdeklődőt!
Termékpalettánkat folyamatosan szeretnénk vásárlóink igényeire szabni, ezért ha van olyan termék,
amelyet nem találtál nálunk, kérjük, hogy jelezd, és igyekszünk beszerezni a részedre!
Címünk:
Miskolc,
Győri KEDVES
kapu 24/b.
földszint
VÁRUNK3531
SZERETETTEL
MINDEN
ÉRDEKLŐDŐT!
A boltban kapható termékek elérhetőek
webáruházunkban is: https://tejmenteswebshop.hu/

1234-0/2020
1237-0/2020

ÚJ NYITVATARTÁSI REND A LÉVAY
SPORTKÖZPONT USZODÁJÁBAN

Október 1-jétől megváltozott
a Lévay Sportközpont uszodájának nyitvatartási rendje. Az
eddigi szünnap a párosheti hétfőről a párosheti szombatokra
került át. Így valamennyi hétköznap reggel és este is nyitott
az uszoda az úszni vágyók előtt.
A Lévay Sportközpont európai
uniós pályázatból és kormányzati
támogatással 2019-ben készült el és
került átadásra. A Miskolc belvárosában, a Rákóczi utcából nyíló bejáraton keresztül könnyen megközelíthető sportlétesítmény elsősorban
a Lévay és partnerintézményei mindennapos testnevelés és úszásoktatás célját szolgálja, de a szabad
idősávokban a létesítmény nyitott a
külső vendégek számára is.

Az uszodát a hétköznap délutáni idősávban a Miskolc Városi
Sportiskola úszószakosztálya használja, míg a sportcsarnokot a délutáni idősávban a röplabda- és kosárlabda-szakosztály.
Az ötsávos, 25 m-es, feszített
víztükrű medence kiváló sportolási lehetőséget kínál a belváros
szívében, könnyen megközelíthető módon. Hétköznapokon akár a
munkakezdés előtti órákban, akár
az esti órákban igénybe vehető a
nagyközönség számára is. A kényelmes öltözők és zuhanyozók, a
gyors hajszárítási lehetőség, az öltözői folyosón kulturált cipőtárolási lehetőség az Önök kényelmét
szolgálják.
Az uszoda használati rendjéről
a Lévay honlapján (www.levay-

gimnazium.hu) a Sportközpont
menüpont alatt tájékozódhatnak.
Itt tájékozódhatnak az uszodabérlet-díjakról és az uszoda házirendjéről is.
Személyes jelenlétet nem igénylő bérletváltásra van lehetőség.
Kérjük, hívják munkanapokon 8-13
óra között a gazdasági iroda munkatársát a 46/500-180/144 telefonszámon. A bérletváltással kapcsolatos ügyintézésben itt állnak
rendelkezésükre.
Szívesen fogadjuk az uszodával
kapcsolatos véleményeiket, javaslataikat.
A Lévay Sportközpont uszodája szeretettel várja az aktív,
egészséges életmódot szerető,
fittségükért tenni akaró úszóvendégeket.

AZ USZODA ÚJ NYITVATARTÁSI RENDJE 2020. OKTÓBER 1-JÉTŐL:
Hétfő: 5.30-8.30, 18.00-21.00, kedd-péntek: 5.30-7.30, 18.00-21.00,
szombat: 5.30-8.30, 17.00-21.00, páros hét szombat: szünnap, vasárnap: nem üzemel
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Sport

Miskolci Napló – A város lapja

Tizenegy éves
a jetski-bajnok
Fiatal kora ellenére máris
hatalmas sikereket tudhat
magáénak az Európa- és
világbajnoki ezüstérmes
ifj. Komonyi Lajos. A versenyző három éve foglalkozik a sporttal, célja,
hogy ezüstérmét mihamarabb aranyra váltsa.
Ifj. Komonyi Lajost kilenc
éves korában édesapja ismertette meg a sportággal, aki
maga is a jetskizés szerelmese. Fiát is hamar elvarázsolta a
vízisport, aki az első pillanattól
tudta, hogy versenyezni fog, a
fiúból így lett tizenegy évesen
világbajnoki ezüstérmes.
– A kisfiamat nagyon érdekelte a dolog, de ő az ülős
jet skiket nem kedveli, számára a kisebb, álló jet ski
volt a szerelem. Az első jet
skit két évvel ezelőtt kapta, az még egy nagyon öreg
gép volt, azért szereztük be,
hogy kiderüljön, egyáltalán fogja-e szeretni. Hamar
megtapasztaltuk:
rendkívül komoly tehetség, így az-

tán megérett egy komolyabb
technikára – mondta Komonyi Lajos, az Aktív 80 Racing
Team tagja.
A koronavírus ennek a
sportágnak a versenyeit is
felülírta, emiatt összevonták
az Európa– és világbajnoki kiírást. Két versenyt rendeztek
3-3 futammal Magyarországon és Lengyelországban, az
utóbbit szeptember első hétvégéjén. Itt szerezte meg a fiatal
versenyző az Európa– és világbajnoki ezüstérmet nagy küzdelemben, az utolsó futamon.
– A világbajnokság menete
most így két fordulóból állt,
és ennek az összetett ponteredménye dönti el, hogy hanyadik vagyok. Én Lengyelországban és Magyarországon is
második lettem összetettben
– mondta az ifjú bajnok.
Ifj. Komonyi Lajos következő futamára, a tervek
szerint még idén, Horvátországban sor kerül. A fiatal versenyző célja, hogy a
jövőben a már megszerzett
ezüstérmét aranyra cserélje.

Hamar elvarázsolta a vízisport ifj. Komonyi Lajost.
Fotó: Mocsári László

TEREPFUTÓK VETÉLKEDTEK
A BÜKK-HEGYSÉG ÖSVÉNYEIN
A jelentős esőzés sem szegte
kedvét azoknak a futóknak,
akik részt vettek a 28. Bükki
Hegyi Maraton-Kisgyörgy
Ádám-emlékversenyen. Az
eseményen négy egyéni és
egy váltószámban próbálhattak szerencsét a sportbarátok.
A korábbi évekhez hasonlóan az első rajt előtt megemlékeztek Kisgyörgy Ádámról, a
magyar terepfutó versenyek legendás alakjáról, a Bükki Hegyi Maraton megálmodójáról, a
Marathon Club alapítóelnökéről. A Királyasztalon elhelyezett
márványtáblát Veres Pál polgármester, dr. Horváth György huszonnyolcszoros Bükki Hegyi
Maraton résztvevő és Katona
Ferenc elnökségi tag koszorúzta meg. Az első rajthoz felsorakozott, hosszabb távokra vállalkozó futókat Veres Pál indította
útjára. Negyedórával később a
gyerekek és a kevésbé felkészültek lódulhattak neki a 3,5 km-es
Minimaraton: Fiúk, abszolút:
1. Gödry Balázs Gergely (Budapest) 13:17 | 2. Gödry Tamás
Gellért (Budapest) 15:49 | 3.
Bodolai Zsombor, 16:39 Leányok, abszolút: 1. Lövei Vanda (Miskolci Sportiskola-Nomád Terepfutó Suli) 13:32, | 2.
Pocsai Noémi (Miskolci Sport
iskola-Nomád Terepfutó Suli)
15:26 | 3. Gombár Zoé, 15:56
SANOFI-kismaraton: Férfi
abszolút: 1. Vágási Zoltán
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
48:02 perc | 2. Molnár Csaba,

Négy egyéni és egy váltószámban álltak rajthoz a versenyen. Fotó: Végh Csaba

távnak, melyet nem csak futva,
túrázva is teljesíteni lehetett.
A 330 méter szintkülönbséggel nehezített, 10,5 km-es
nagy körön, a SANOFI-kismaratonon a tiszaújvárosi Vágási Zoltán bizonyult a leg�gyorsabbnak, míg a hölgyek
abszolút elsőségét Drótár KataEREDMÉNYEK:
49:08 | 3. Kovács Máté (Miskolci Sportiskola-Nomád Terepfutó Suli) 50:25 Női abszolút: 1.
Drótár Katalin, 59:37 | 2. Kovács Kulcsár Zsuzsa, 1:00:25 |
3. Papp Beatrix, 1:03:01
Nomád-félmaraton:
Férfi
abszolút: 1. Harsányi Tamás
(Bükki Műhely) 1:33:54, 2. Kőrösi István, 1:56:40, 3. Kozma
Szabolcs, 1:59:33 | Női abszolút:
1. Szloboda Anett (Miskolc MJV
Önkormányzata) 2:09:40 | 2.
Paládi Emese, 2:14:55 | 3. Kozmáné Kancz Eleonóra, 2:15:39

A Paks ellen javíthat a DVTK
Hazai pályán fogadja szombaton a Paks gárdáját a
DVTK labdarúgócsapata,
amely két vereség után érthetően vissza akar térni a
győzelem útjára.
Az OTP Bank Liga legutóbbi fordulójában pont nélkül
maradt a DVTK csapata. A piros-fehérek
Zalaegerszegen
szenvedtek 3-1-es vereséget,
ami után Feczkó Tamás vezetőedző csalódottan értékelt a klub
honlapján: „Az első beadásból
gólt kaptunk, ami meghatározta a mérkőzés képét. A kétgólos
hátrányra jól reagáltunk, még az
első félidőben ki lehetett volna
egyenlíteni. A második félidőben kapkodtunk, siettettük a támadásokat, és nem volt nálunk
a labda. Nem találtuk a megbeszélt passzsávokat, nagyon sok
technikai hibát vétettünk az ellenfél térfelén, nem tudtuk a
szélén megbontani a védelmüket. A második labdák háromnegyedét a hazaiak szerezték
meg, emiatt nagyon sokat kellett
visszafelé védekezni. Ekkor már
az ellenfél térfelén játszottunk,

igaz, nem abban a zónában, ahol
szerettünk volna, de bosszantó,
hogy igazán nagy helyzetet nem
tudtunk kialakítani.”
Mivel a csapat a legutóbbi két
mérkőzését elvesztette, és ezzel
visszacsúszott a bajnoki tabella
tizedik helyére, szombaton este
fél 8-tól győzelmi kényszerrel
lépnek pályára az ugyancsak 4
pontos Paks ellen. Az atomváros
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gárdája rosszul kezdte a szezont,
ezért a klub vezetői nagyon hamar az edzőcsere mellett döntöttek, Osztermájer Gábort
Bognár György váltotta. Ez a húzásuk bejött, hiszen az új tréner
irányításával a Paks megszerezte első győzelmét az MTK ellen.
A tabellán így egymás mellett
helyezkedik el a két csapat egyaránt 4-4 ponttal, és szintén egy-

formán -3-as gólkülönbséggel.
Ennek megfelelően nagy küzdelemre és izgalmas mérkőzésre van kilátás az Andrássy utcán szombaton este, ahol már
kedvezményes jegyeket válthatnak a szurkolók a klubvezetéssel történt megegyezés alapján. A kísérlet néhány fordulón
keresztül zajlik, és a nézőszám
emelkedését várják ettől.

Nagy küzdelemre van kilátás az Andrássy utcán. Fotó: Mocsári László

lin érdemelte ki. A Nomád-félmaraton résztvevőire két kör
teljesítése várt. A férfiaknál a
nyékládházi Harsányi Tamás
olyan szédületes tempót diktált a felázott erdei talajon, amit
vetélytársai meg sem tudtak
közelíteni. A női mezőnyben
– az utóbbi hetekben hátsérüNomád-maraton: Férfi abszolút: 1. Csuja Gábor (Hajdúnánás) 3:50:59 | 2. Rácz Róbert (Tiszaújvárosi Triatlon
Klub), 3:53:01 | 3. Bogár János
(Hegyalja 2050 SE) 3:56:58
Női abszolút: 1. Szanyi Ágnes
(Zöld Sportok Clubja) 4:35:12,
2. Varga Ildikó (Hegyalja 2050
SE) 5:11:13
Maraton-váltó: Férfiak: 1. Nomád Brigád, 3:24:48 | 2. Szökkenő Szarvasok, 4:15:03 | 3. Aranyszarvasűzők, 4:54:36 Nők: 1. Vad
Unikornisok 4:17:53 óra.

lése miatt hátráltatott – Szloboda Anett rendkívül bátor versenyzéssel szerezte meg az első
helyet. A királyetapot jelentő
Nomád-maraton egyéni versenyszámában az eddigi többszörös dobogós Csuja Gábor
osztotta be legjobban az erejét,
elérve ezzel a hőn áhított elsőséget. A tiszaújvárosiak kiváló
triatlonosa és hosszútávfutója,
Rácz Róbert után Bogár Jánost,
a hazai hosszútávfutás egyik
legnagyobb legendáját, korábbi 100 km-es Európa-bajnokot,
Sparthatlon-győztest, hatszoros Bécs-Budapest Ultramaraton első helyezettet köszönthették harmadikként a célban
a jelenlevők. A női elsőséget,
hasonlóan a korábbi évekhez,
ezúttal is a szinte végig mosolygó Szanyi Ágnes harcolta ki. A
maratonváltók vetélkedése a
Miskolci Sportiskola-Nomád
Terepfutó Suli fölényét hozta,
hiszen a női és férfi kategóriában is ők végeztek az élen.

Egy hetet csúszik
a Jegesmedve-start
Óriási bizonytalanság
után a héten eldőlt, hogy
a borús előjelek ellenére mégis elindul a szlovák Extraliga, amelyben
a DVTK Jegesmedvék is
szerepelnek.
A szlovák profi jégkorongbajnokság felett az elmúlt hetekben viharfelhők
gyülekeztek, ugyanis a szlovák kormány olyan szigorú
járványügyi döntéseket hozott, amelyek – akkor úgy
tűnt – lehetetlenné teszik
a pontvadászat elindítását.
Ezek közé tartozott például, hogy a meccseket kizárólag abban az esetben lehet
megtartani, ha azok minden
egyes résztvevője – a játékosok, az edzők, a játékvezetők,
a pályamunkások – minden
egyes alkalommal 12 óránál
nem régebbi negatív teszteket tud felmutatni, amit
természetesen nem lehetett volna betartani. A hely-

zet súlyosságát jelezte, hogy
a liga összes csapata, a játékosok, a stábtagok szerdán
tüntetést tartottak Pozsonyban a kormányhivatal előtt,
miközben a liga vezetése
tárgyalóasztalhoz ült a szlovák kormánnyal. A megbeszélésen végül az a döntés
született, hogy október 2-án
elindulhat a Tipos Extraliga
2020/2021-es szezonja.
A DVTK Jegesmedvék
helyzete azonban a napokban
kicsit rosszabbra fordult, mivel a szezon előtti koronavírus-teszteken néhány esetben
pozitív eredmény született.
Ennek alapján, elővigyázatosságból a csapat pénteki és vasárnapi mérkőzését nem rendezik meg, az első és második
fordulóban kiírt találkozókat
elhalasztják, és majd egy későbbi időpontban játsszák le.
A tervek szerint tehát az október 9-i HC Slovan Bratislava
elleni találkozóval kezdik meg
a bajnokságot a Jegesmedvék.

10 Hirdetés
Inter-V Kft. keres
tapasztalattal rendelkező
munkatársat
ESZTERGÁLYOS
munkakörbe.

1229-0/2020

Miskolci Napló

Feltétel: szakirányú műszaki
végzettség, szakmai tapasztalat.

Szakmai önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

3D

Apróhirdetés
Diákok figyelem! Ha általános, középiskolás vagy, korrepetállak humán tárgyakból,
földrajzból, németből, és biológiából. Kicsiket angolból, és
matematikából is. Kedvező
áron házhoz megyek. Tel.: 0620/256-7949.
1236-0/2020

1222-0/2020

KONYHATERVEZÉS!

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK,
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

ÓRIÁSI bemutatókészlet HELYBEN!

WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor
272-17/2020

1249-0/2020

1219-0/2020

1228-0/2020

85-19/2020

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

TISZTELT ÜGYFELEINK!

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

Az akció érvényes: 2020. 10. 03-tól 2020. 10. 09-ig

199 Ft
199 Ft
349 Ft
399 Ft
499 Ft
499 Ft
559 Ft
799 Ft
899 Ft
849 Ft
1149 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1999 Ft
49 Ft/db

2020. október 1-jétől megváltozott.
A miskolci ügyfélszolgálat
az alábbi nyitvatartási időben áll ügyfeleink
rendelkezésére:

267-17/2020

3527 Miskolc,
József Attila
utca 53.

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

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

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
215-10/2020

274-23/2020

Kolynos fogkrém, 75 ml
299 Ft
Tix mosogató, 500 ml, 598 Ft/l
299 Ft
Visage sampon, 250 ml, 1396 Ft/l
449 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs
459 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1247,5 Ft/l
569 Ft
Domestos 750 ml, 665,33 Ft/l
599 Ft
Silan öblítő, 800-925 ml, 698,75-604,32 Ft/l
599 Ft
Garnier hajfesték
899 Ft
Bref Power Aktív Trió
999 Ft
Tento WC-papír, 8 tekercs
949 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs
1349 Ft
Tomi folyékony mosószer, 1 l
1399 Ft
Tomi mosópor, 1,35-1,5 kg
1399 Ft
Zománcfesték 0,75 l, 2665,33 Ft/l
2999 Ft
Gumikesztyű 		

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáinak
nyitvatartási rendje
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Program

Miskolci Napló – A város lapja
PROGRAMOK
Október 3., szombat
18:00 Elődeink nyomában –
Hang-ár bérlet, Művészetek
Háza
19:30 DVTK – Paks labdarú
gó-mérkőzés, DVTK Stadion
Október 4., vasárnap
9:00 Régiségvásár, főutca
Október 5., hétfő
10:00 Pászti Amina: Glóbi –
könyvbemutató, József Attila
Könyvtár
14:00 Motivációs gondolatok
a hétköznapokra – előadás,
Tompa Mihály Könyvtár
Október 6., kedd
10:00 Ültess fát, olvass alat
ta könyvet! Petőfi Sándor
Könyvtár
Vegyszermentes
táplálko
zás – előadás, Tompa Mihály
Könyvtár
13:00 Vízcsepp – papírszín
házas foglalkozás kézmű
veskedéssel, Móra Ferenc
Könyvtár
16:30 Miskolc 1956 – Kis Jó
zsef levéltáros előadása, Pe
tőfi Sándor Könyvtár
Napfényből vagyunk – Hor
nyák Gyula író előadása,
Kaffka Margit Könyvtár
Október 7., szerda
10:00 Retró könyvtári élet
– kiállítás, Petőfi Sándor
Könyvtár
16:00 B. Czakó Andrea: Pity
pangtánc – könyvbemutató,
József Attila Könyvtár
Október 8., csütörtök
11:00 Nagyon kék könyv –
Gévai Csilla illusztrátor és
meseíró előadása, Kaffka
Margit Könyvtár
14:00 Robotika, II. Rákó
czi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár

14:30-17:30 III. Civil véradás,
Női Erőforrás Család és Kar
rierPont (Weidlich-udvar)
16:30 Könyvtári abszurdok –
Fandl Ferenc színművész est
je, II. Rákóczi Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár
Válts zöldre! – F. Nagy Zsu
zsanna, a Zöld Kapcsolat
Egyesület elnökének előadá
sa, Petőfi Sándor Könyvtár
19:00 Hangforrás 1. – bérletes
hangverseny, Művészetek Háza
Október 9., péntek
11:00 Trux Béla: A torony tit
ka – író-olvasó találkozó, Jó
zsef Attila Könyvtár
14:00 Miskolci mesék – Mil
li és Rémi II. könyvbemutató,
II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár
18:00 DVTK Jegesmedvék
– HC Slovan Bratislava, Jég
csarnok
20:00 Vörös István zenekaros
koncert, Ady Endre Művelő
dési Ház
California Sun – koncert,
6ix9ine Club (Széchenyi 48. –
régi Collins)
Október 10., szombat
14:00-16:30 TheShow, Ady
Endre Művelődési Ház
19:00 Későn szóltál – koncert,
6ix9ine Club (Széchenyi 48.)
Október 11., vasárnap
10:00 Könyves családi vasárnap
– vetélkedő, kézműveskedés,
társas, torta, II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
10:30 Ciróka babakoncert,
Zenekari székház (Fábián 6.)
11:00 Micimackó kuckója –
zenés mesejáték, Művészetek
Háza
11:15, 13:15, 15:15 Apiterá
pia – gyógynövényszakértő
előadása, Diósgyőri vár

MOZIMŰSOR
MŰVÉSZETEK HÁZA, URÁNIA-TEREM: Október 1., csütörtök - 7.,
szerda, naponta 16:30 Palm Springs, | 19:00 Greenland – Az
utolsó menedék | Október 8., csütörtök - 14., szerda, naponta
16:30 Yakari – a mozifilm, | 19:00 Becsületes tolvaj
MŰVÉSZETEK HÁZA, BÉKE-TEREM: Október 1, csütörtök - 7.,
szerda, naponta 17:00 Bogyó és Babóca 4. – Tündérkártyák, | 19:30 Van Gogh az örökkévalóság kapujában | Ok
tóber 8., csütörtök - 14., szerda, naponta 17:00 Nincs parancs!, | 19:30 Martin Eden
CINEMA CITY: Október 1., csütörtök - 7., szerda, naponta több
időpontban – Állati jó kekszek | Álomépítők (csak hétvé
gén) | Az elfeledett herceg (csak hétvégén) | Az új mutánsok (hétfő kivételével) | Felkészülés meghatározatlan ideig
tartó együttlétre | Greenland – Az utolsó menedék | Hab
| Masha és a medve: Masha dalai (csak hétvégén) | Miután
összecsaptunk | Mulan | Nagypapa hadművelet | Óriásláb
– családi bevetés | Peninsula – Holtak szigete (csak szom
baton) | Scooby | Téboly | Tenet

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA
Erdei Sándor Zsolt önkor
mányzati képviselő utcafórum
mal 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; októ
ber 17-én a Jókai-iskola melletti parkolóban Szopkó Tiborral együtt. Az utcafórumok 10 órakor kezdődnek, a vásárok
8:00 - 14:00 óráig tartanak.
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Szüreti séta az avasi pincesorokon
Október 3-án, szombaton az
Avasi Kvaterka keretén belül
szüreti rendezvényt tartanak, ahol pincéről pincére
sétálva, változatos programok és gasztronómiai élmények közül válaszhatnak a
kvaterkázni vágyók.
Az Avasi Kvaterka szerve
zői kifejezetten figyelnek a
családosokra, nekik gyermek
programokkal is készülnek,
hogy amíg a felnőttek mustot
vagy murcit kóstolnak, addig
a gyerekek se unatkozzanak.
Az Avas kapujánál (Papszer
u. 2.) délután öt órától gyer
mekfoglalkoztatóval és a Szé
penszóló Társulat gyermek
előadásával várják a kicsiket.
Ezt hattól Grecsó Krisztián és
Kollár Klemencz László zenés
estje követi, majd fél nyolc
tól a Cimbaliband adja a mu
zsikát a kóstoláshoz. A boro
kat, a murcit és a mustot a KT
Kézműves Pince és a Barkland
Pincészet kínálja majd az Avas
kapujánál. A zip’s brewhouse is
szüreti étellel készül: vörösbo
ros pincepörkölttel, hozzá házi
savanyúval és házi kovászos
kenyérrel, desszertnek Bom
boloni virágfánkokkal várja a

finom falatokra vágyókat, amit
a zip’s söreivel is le lehet majd
öblíteni.
Az Avasi Bortanyán öt órá
tól Reiman Zoltán tart előa
dást, ahol érdekes történeteket
hallgathatnak az érdeklődők az
Avas pincéiről és híres tulajdo
nosaikról vagy a korabeli szüre
ti mulatságokról. A beszélgetést
az Avasi Kvaterka Facebook-ol
dalán élőben lehet majd követ
ni. Kellemes, zenés kikapcsoló
dást ígér 18.30-tól Szécsi Viki
és Mihula Vihajlo akusztikus
koncertje, 20.00 órától pedig az
Árvai Ildikó és Gajdán Szabolcs
Akusztik Duó folytatja a kelle
mes zenei estet.
Akik a gyomrukat kényez
tetnék, azok a szüreti falatok
ból vagy a Bio-Goods mangali
ca-finomságaiból kóstolhatnak.
A borospincében is nagy a vá
laszték: Vesztergombi Pincé
szet, Hilltop, Árvay Pincészet,
Gál Tibor Pincészete, Streit Za
gonyi és a Világi Pince borai
ból lehet válogatni. A Csicsörke
lekvárjai és szörpjei is megtalál
hatók lesznek a Bortanyán. A
szörpök, lekvárok alapanyagai
a kertjükből valók. Kézzel há
mozva, darabolva, tartósítószer
nélkül és adalékanyagok nélkül

Változatos programok és gasztronómiai élmények várják a
kvaterkázókat. Fotó: Juhász Ákos

készülnek, melyeknek rend
kívül jók az élettani hatásuk a
szervezetre, de Ibi fánkjait is le
lehet önteni velük.
A Polgármester Pince is
nyitja kapuit, ahol a Gallay
Kézműves Pince várja a látoga
tóit finom borokkal, murcival
és szüreti falatokkal. A Nádler
Pincében folyamatosak a szü
reti munkálatok, és az érdek
lődők akár meg is tekinthetik,
milyen egy prés vagy egy foko
ló. A szokásos széles borkínálat
mellett itt mustot is lehet majd
kóstolni. A pince előtt cigány
zenészek adják majd a talpalá

valót. A Pinyó is kinyit, a Tokaj
Portius pincészet borai mel
lé DJ Pajtás tart bakelitpartit
19.00 órától.
A rendezvényekre és a nyit
vatartásokra vonatkozó kor
mányrendelet szerint este 23
óráig tartható rendezvény,
melynek betartására szigorú
an figyelnek a rendezők, ezért
felhívják a figyelmet, hogy cél
szerű a rendezvényre korán ér
kezni. A szervezők arra kérnek
mindenkit, hogy ügyeljenek
egymásra a látogatók, és tart
sák be a vírushelyzetre ajánlott
óvintézkedéseket.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
október 4-én, vasárnap délután 4 órától a Görömbölyi
görögkatolikus templomból az Istenszülő oltalma
búcsút közvetítik. A szent
liturgiát bemutaja: Juhász
Géza első helynök.

Október 4-én, vasárnap
Szent Ferenc ünnepét a 18 órai
szentmisén tartják meg a Mi
norita templomban. Lillafü
reden, a Limpiászi keresztnél
tartanak szabadtéri szentmisét
október 10-én, szombaton, 16
órától, melyet Marosi Balázs
diósgyőri káplán mutat be.

Közös takarításra várják a
híveket október 10-én, szom
baton délelőttre a Deszka
templom melletti gyülekezeti
házba és udvarára.
A Miskolc-Alsóvárosi Re
formátus Egyházközség ksö
zös igeolvasást, imádságot,
éneklést és igemagyarázatot

tart családias hangulatban
csütörtökönként délután 4
órai kezdettel a templomban.
Október 11-én lesz az új
diósg yőri
görög k atolikus
Lisieux-i Kis Szent Teréztemp
lom búcsúja. Előtte,
szombaton családi napot
tartanak.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Október 5., 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 Quantum (tudományos magazin), 20:00 Híradó ism.,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Élet
egy vulkánban (természetfilm), 21:20
Képújság

Szülőtartás

Október 6., kedd: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 09:20 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Sportpercek, 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 DVTK - Paks
bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:00
Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés,
21:20 Képújság
Október 7., 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 Vadlovak
– így készül a természetfilm, 20:50
Képújság
Október 8., 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-je-

lentés, 19:25 Egy nap
a világ (útfilm-sorozat), 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Otthonunk Miskolc
– a CineFest díjnyertes alkotásai, 21:00
Képújság
Október 9., 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
#mozogjotthon, 20:00 Híradó, 20:15
Időjárás-jelentés, 20:20 Bóta Cafe
– vendég Rónai Egon (szórakoztató
talkshow), 21:00 Képújság
Október 10., 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
Így nem játszunk mi (a Körúti Színház
műsora), 20:30 Képújság
Október 11., 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, 20:20 Élet
a vulkánokkal (természetfilm), 21:20
Képújság

Miskolci olvasónk keresett
meg levelével, aki nyugdíjas,
és alacsony összegű nyugellátással rendelkezik. Leírta,
hogy két gyermeke van, akik
jól keresnek, azonban róla,
mint rászoruló szülőről,
nem gondoskodnak. Kérdezi ezek után, hogy a nagykorú gyermekektől tartásdíjat követelhet-e, és ha igen,
hogyan érvényesítheti ezt az
igényét.
Rokonaival – így gyerme
keivel – szemben az jogosult
tartásra, aki magát, önhibáján
kívül, nem képes eltartani, és
akinek tartásra kötelezhető há
zastársa, volt házastársa vagy
volt élettársa nincs. Ha a köte
lezett önként nem fizet, akkor
az illetékes bíróságtól kereset
tel kérhető a tartásdíj megíté
lése. A tartásdíjat határozott
összegben kell megállapítani.
A bíróság a tartás mértékét a
jogosult indokolt szükségletei
és a kötelezett teljesítőképes
sége alapján határozza meg. A
jogosult indokolt szükségletei
körében megélhetésének in
dokolt költségeit kell figyelem

be venni. Az idős
kora, betegsége,
fogyatékossága
vagy más ok miatt gondozás
ra szoruló rokon tartásánál a
gondozás és ápolás költsége
it is figyelembe kell venni. A
tartásra kötelezett a jogosult
érdemtelensége esetén mente
sülhet kötelezettsége alól.
Érdemtelen a tartásra az a
nagykorú, aki a tartásra kötele
zettel vagy vele együtt élő hoz
zátartozójával szemben olyan
súlyosan kifogásolható maga
tartást tanúsít vagy egyébként
olyan életvitelt folytat, amely
miatt tartása a kötelezettől
nem várható el. Ha a szülő a
tartási, gondozási és nevelési
kötelezettségének eleget tett, a
gyermek csak a vele szemben
tanúsított kirívóan súlyos ma
gatartás esetén hivatkozhat a
szülő érdemtelenségére.
Nem köteles mást eltartani
a törvény szerint az a személy,
aki ezáltal saját szükséges tar
tását vagy a tartás sorrendjé
ben a jogosultat megelőző sze
mély tartását veszélyeztetné.
dr. Strassburger Gyula,
ügyvéd
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Miskolci Napló

A RENDSZERVÁLTÁSNAK
ÁLLÍT EMLÉKET

Ritkán hallható alkotások
csendültek fel

A harminc évvel ezelőtt zárult rendszerváltás főbb pillanatait idézi fel az a közterületi installáció, amit csütörtökön avattak
fel a Szent István téren. A Hypercube Nagy Imre újratemetése, a taxisblokád vagy éppen az első szabad választás mellett három
évtizeddel ezelőtti miskolci pillanatokat is megidéz: látható például rajta Furmann Imre költő, az MDF miskolci szervezetének alapítója és számos, a rendszerváltáshoz köthető miskolci esemény is. A miskolcihoz hasonló installációt tizennyolc hazai nagyvárosban állítanak fel, a miskolci ezek sorában a második, az elsőt szerdán, Szombathelyen mutatták be. Az oszlopok
mellett több mint negyvenezer, a rendszerváltásról szóló kiadványt is készítenek, melyeket középiskolás diákokhoz juttatnak
el. A kiadványok városonként eltérőek lesznek, a tervek szerint Miskolcra kétezer jut majd belőle. Fotó: Végh Csaba

„A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a széttartót egységbe fogja; a harmónia az ös�sze nem illőket összeegyezteti”
– mondta Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész, akinek
a kezdeményezésére az UNESCO 1975-ben a zene világnapjává nyilvánította október 1-jét.
A világnap alkalmából a Miskolci Egyetem Bartók Béla Ze-

neművészeti Intézet, valamint
a Miskolci Bartók Béla Zeneés Táncművészeti Szakgimnázium tanárai és hallgatói adtak koncertet a Zenepalotában.
Műsoron az elmúlt háromszáz
év zeneirodalmának népszerű és ritkán hallható alkotásai
csendültek fel. Az előadást élőben közvetítették az interneten.
Fotó: Mocsári László

Őszi könyvújdonságok
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Mellrák elleni kampány az Avalon Parkban
Az Avalon Ristorante idén
októberben is csatlakozott a
Mellrákinfó Egyesület pink
gasztrokampányához. Az étterem a rózsaszín ételekből
összegyűlt bevételt az Egyesület munkájának segítésére
ajánlja fel.

– Nagyon örülök neki, hogy
már rutinosan tudunk készülni a kampányra. Annak még
jobban örülök, hogy egyre több
étterem áll be ebbe a sorba. Én
szeretem mindenből a maximumot kihozni, de ami mögött van
egy ennyire komoly tartalom,
ott nem kérdés, hogy 110% a
cél. A koncepció most sem lehet
más, mint az előző kampányban. Olyan alapanyagokból készítünk koktélt, főételt és des�szertet, ami nemcsak színében
hordozza a kampány mondanivalóját, hanem tesz is ellene. Részemről két dolog miatt fontos ez
az egész. Felhívjuk a nők figyelmét egy létező dologra, valamint
olyan alapanyagokból készítünk
ételt, amik segítenek ennek a
megakadályozásában – fogal-

Pink kacsamell:
- Kacsamell
- Cékla
- Sütőtök
- Áfonya

Lady berry:
- Miskolc-szirmai fekete
berkenye
- Bacardi Oakheart
- Maraschino likőr
- Lime
mazott Szepesi Gábor, az Avalon
Park kreatív séfje. Ilyen többek
között az áfonya, ami csökkenti
a mellrák és az öregkori betegségek kialakulását, valamint segít megőrizni az egészséges bőrt.
A cékla javítja az állóképességet,
serkenti a vörös vérsejtek regenerálódását. A sütőtökben lévő
béta-karotinnak komoly rákmegelőző hatása van. Ezen fe-

Ruby-Áfonya:
- Ruby csokoládé
- Áfonya
- Gluténmentes csokis
piskóta
- Ibolya
lül bőrvédő hatása is jól ismert,
segít felvenni a harcot a ráncok
ellen is. A fekete berkenye egy
igazi szuper alapanyag. Kedvező
hatással van a keringési rendszerünkre és a szívre, erősíti az immunrendszerünket és a pajzsmirigy működését is serkenti.
– Kifejezetten jó volt látni, ahogy
a pultosokkal, cukrászokkal és
szakácsokkal együtt megalkot-

tuk ezeket a különlegességeket.
Mindenkit sok szeretettel várunk, aki egy kicsit is részt szeretne venni a kampányban. Október 1-jétől 31-ig kóstolhatóak a
pink gasztro-kampány különlegességei – hangsúlyozta Szepesi
Gábor.
A pink ételekhez jó étvágyat
kíván az Avalon Ristorante
csapata!

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) Éppen idejében határozza el
magát egy fontos dologgal kapcsolatban, és így még lehetősége nyílik a megvalósításra is. Jókor volt jó helyen, használja
ki ezt a szerencsét! Merjen ihletet meríteni a kalandokból!

Rák (június 22 - július 22) Gyorsan és biztosan kezeli a
kialakuló helyzeteket, és ez abban is segít, hogy másokat is
meggyőzzön a rátermettségéről. Hamarosan kisebb tábor
alakul ki Ön körül, hogy segítse a céljait. Használja ezt ki a karrierjéhez!

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Képes olvasni a jelekből, és ez abban is segít, hogy valami olyasmit mutasson meg
másoknak, amit látni akarnak. Érdemes lesz a későbbiekben is
kihasználni ezt a képességét. Ne ijedjen meg a kemény munkától sem!

Bak (december 22 - január 20) Nem tudja, hogy pontosan
mi az, amit mások várnak Öntől, de tudja, hogy bármi is legyen,
készen áll a megvalósítására. Ez a magabiztosság még jól jöhet
a későbbiekben, mindig a valódi feladatok felé induljon el!

Bika (április 21 - május 20) Valaki a nehéz időkben is Ön
mellett állt, és most úgy érzi, Önnek is ez a kötelessége.
Örömmel tesz eleget neki, mert úgy érzi, végre törleszthet a
tartozásából. Őrizze meg a lendületét, minden területen!

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Megpróbál őszinte lenni
valakivel, de nem tudja, hogy most mennyit segít ez a dolog.
Lehet, hogy jobban teszi, ha inkább időt hagy átgondolni a dolgokat. Ne hagyja, hogy valami megakassza a folyamatokat!

Skorpió (október 24 - november 22) Ne aggódjon olyan
dolgok miatt, amiknek a sikere nem Önön múlik! Igyekezzen
inkább az energiáit olyasmibe fektetni, amin változtathat, és
aminek az alakulásán változtathat. Ne hagyja, hogy áthúzzák a számításait!

Vízöntő (január 21 - február 19) Meg kell mutatnia, mire képes, hogy mások bizalmat szavazzanak Önnek. Ha ezzel megvan,
akkor várhatja el másoktól, hogy ők is bizonyítsanak valamit. Segítsen nekik, hogy biztosan jól alakuljon minden!

Ikrek (május 21 - június 21) Megbízik magában, és azokban
is, akik Ön körül vannak. Készen áll arra, hogy bizonyítson, és
nem ijeszti meg senki, mert tudja, hogy van elég ereje és tapasztalata, hogy most is legyőzze az akadályokat.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Egyszerre több lábon
áll, és ez biztonságérzetet kelt Önben. Ne feledje, hogy ettől
még mindenhol jól kell teljesítenie, ez viszont nagyon sok energiát kivehet majd! Végül azonban képes lesz elbánni a dolgokkal.

Nyilas (november 23 - december 21) Ha elhatározta magát,
cselekedjen, semmi szükség arra, hogy túlgondolja a dolgokat.
Ne ijedjen meg a saját árnyékától, merjen belevágni a tervei
megvalósításába! Ha nem fordít hátat, akkor meg is valósíthatja őket.

Halak (február 20 - március 20) Szüksége van most egy kis pihenésre, arra, hogy fel tudjon lélegezni, és feltöltse az energiakészleteit. Ezen a héten lehetősége kínálkozik a lazításra, de ezzel
meg is kell tanulnia élni majd. Fedezze fel az örömöket a mindennapokban!

