Összefogással
az óvodaudvarokért

Bensőséges kapcsolatot
ápol a magyar népdallal

Helyi vállalkozók „fogadhatnak örök
be”, azaz támogathatják a miskolci óvo
dákat abban, hogy lecseréljék udvaraikon
a régi játszóeszközöket. Két ovi – a Kö
zépszeren található mellett a Petneházy
tagintézmény – már meg is kapta a támo
gatást. Az előbbi intézménynél ráadásul a
MIVÍZ szakszervezetének munkatársai
is besegítettek: festettek, felújítottak.

Magyar népdalaink csak nekünk
szólnak, együtt rezgünk velük – véli
Bognár Lili népdalénekes, akit mosta
nában azért látni kevesebbszer magyar
színpadon, mert Ázsiában tanul. A kü
lönleges hangú, fiatal énekest a közön
ség a Holdviola együttesből is ismerhe
ti, amivel 2012 óta dolgozik együtt.

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon
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Cikk az 5. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

ÚJ DÍSZKIVILÁGÍTÁST
KAPHAT AZ AVASI KILÁTÓ
Az épület felújítása a tervek
szerint jövőre kezdődik, a beruházás része a régi, elavult
világítás cseréje is.

Volt felüljáró,
nincs felüljáró
Az egyik leglátványosabb szakaszához érkezett a Vörösmarty utcai vasúti felüljáró bontása: megkezdték a régi
útpálya vasbeton elemeinek eltávolítását. A beruházás
jelenlegi állásáról a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(NIF) projektirodájának vezetője adott tájékoztatást.
– Eddig mintegy nyolcezer
köbméter földet és követ szál
lított el a kivitelező az építke
zés helyszínéről, a felüljárón
pedig folyamatosan végezték
az előkészítő munkálatokat:
lekötötték a közműveket, le
szerelték a közúti világítást,
a jelzőtáblákat, a korlátokat,

sőt, a korábbi járdákat is el
távolították mostanra. Jelen
leg a tartószerkezet bontása
zajlik, melynek során a vas
beton pályalemezt felszele
telik és darabonként kieme
lik őket a vasúti sínek mellé
– részletezte Bogdán Béla.

Folytatás a 3. oldalon

Fontos tudnivalók
egy helyen
Az önkormányzati képviselők nemrégiben kézhez
kapták a város együttélési
kódexét, ami azóta online is
elérhető.
Miskolcon már korábban is
adtak ki együttélési kódexet.
Ennek szükségességét akkor
úgy magyarázták, hogy a tör
vények azon cikkelyei, ame
lyek az emberek kötelességeiről

szólnak, hiányosak, az együtt
élési kódexben pedig egysége
sen megfogalmazták azokat a
jogokat és kötelességeket, ame
lyeket kötelezően be kell tar
tani minden állampolgárnak.
Most újra elkészült a kódex,
melynek célja az önkormány
zati képviselők munkájának
segítése, valamint a lakosság
megfelelő tájékoztatása.
Folytatás a 3. oldalon

Hónapok óta nem üzemel az
Avasi kilátó díszkivilágítása.
Mivel a városképet is megha
tározó tévétorony sorsát sokan
szívügyüknek tekintik, nem
csoda, hogy több levél is érkezett
szerkesztőségünkbe, amiben azt
kérték, nézzünk utána, miért
marad sötét mostanában estén
ként a kilátó.
Kérdéseinkre Szunyogh László városi főépítész felelt, aki el
mondta, a gond az, hogy a ref
lektorok beáztak, ami miatt az
izzók tönkrementek.
– Mintegy másfél millió fo
rintba kerülne a reflektorok
cseréje korszerű ledes izzókra.
A nagyobb baj az, hogy mivel a
díszkivilágítási rendszer hos�
szú évekig nem volt megfelelő
en karbantartva, elmaradtak a
legfontosabb javítások. Ennek
eredményeként olyan állapot
alakult ki, hogy semmi garancia
nincsen arra, hogy a világítótes
tek cseréje után nem romlik el a
rendszer.
A díszkivilágítást tehát telje
sen fel kellene újítani, éppen úgy,
mint az egész kilátót.
Folytatás a 2. oldalon

A KOHÁSZATNAK ÁLLÍTANAK EMLÉKET
Kraitz Gusztáv alkotása vörösen világítja majd meg az
Újgyőri főteret, megidézve
azt, ahogy a salaköntés festette meg az eget a Vasgyárban.
Az Újgyőri főtéren, vagy
is az eredetileg tervezett he
lyen állhat majd Kraitz Gusztáv
szobrászművész kohászemlék
műve. A megvalósítással kap
csolatban a miskolci városve
zetés és az alkotást a városnak
felajánló művész is elkötelezett,
a koronavírus-világjárvány mi

att azonban jelenleg még senki
sem tudja, mikor kerülhet sor
az emlékmű átadására.
A kohászemlékmű felállítása
egyébként már meglehetősen
régóta húzódik: a Miskolci
Napló legelőször 2017-ben írt
arról, hogy egy tizenhat tonnás
emlékmű kerülhet az Újgyőri
főtérre. Később azonban a
helyszín kérdésessé vált, az elő
ző városvezetés idején ugyanis
felmerült: az alkotás zavarná a
forgalmat, ezért új helyszínt ja
vasoltak.
Folytatás a 10. oldalon

2 Aktuális
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MI LEGYEN A JEGENYÉKKEL?

Megőrizni úgy az utcaképet, hogy a balesetveszély se
jelentsen gondot a jövőben
– ez a „feladvány” a Tátra és
a Torontáli utcában, ahol egyegy jegenyenyárfasor okoz
fejtörést a helyieknek. Jelezték
ezt a választókörzet önkormányzati képviselőjének, aki
szakemberekkel érkezett a
helyszínre, hogy megoldást
találjanak a problémára.

Elkísértük őket, így magunk
is meggyőződhettünk róla: a
fák gyökerei több helyen felnyomták a járdát, az úttest is
repedezett, töredezett. Egy helyi lakos úgy fogalmazott: főleg
az idősek közlekednek nehezen
rajta, rendre bukdácsolnak. Az
erősebb szél, a viharok azonban
még súlyosabb gondot okoznak: többször előfordult, hogy
autókban, házakban tettek kárt
a letörő ágak.
– Vagy vissza kell vágni a fák
tetejét, ahogy azt egyszer már
megtették korábban, vagy ki
kell vágni őket. A viharok során
nem száraz gallyak peregnek
alá, hanem élő, olykor comb
vastagságú ágak – tette hozzá
Koltai Péter.
Több mint hatvan fa szegélyezi a két utcát. Úgy tudjuk,
legalább hatvan évvel ezelőtt ültették el őket. Gyönyörű, ahogy
sorakoznak egymás mellett a
magas fák, az utca képét jelentősen befolyásolják – de most is
láthattuk, hogy erős ágak hajolnak meg a szélnek, egészen az

Az ifjúságért indult
párbeszéd

Az Ifjúsági Tanács előkészítő fórumát tartották
meg csütörtökön a polgármesteri hivatalban. Az
eseményen részt vettek az
ifjúsággal foglalkozó helyi intézmények, civil- és
ifjúsági szervezetek képviselői, valamint az önkormányzat kijelölt tisztségviselői.

Még nem dőlt el a jegenyefasor sorsa. Fotó: Mocsári László
úttest fölött ívelnek át. A helyiek
véleménye is megoszlik a kérdésben – erősítette meg a terület önkormányzati képviselője.
– Sok helyi lakos keresett
meg az ügyben; voltak, akik
egyértelműen jelezték: szeretnék, hogy azonnal vágjuk ki az
összes fát. Mások ellenben azt
akarják, hogy maradjanak meg,
mert árnyékot adnak a lakásuknak, és szép a fasor – mondta Bazin Levente, aki pont azért
kérte a bejárást, hogy születhessen egy szakmai javaslat. – Ez
nem arról szól, hogy egyszerre
tarra vágjuk a környéket, hanem ütemezett pótlásról, ennek
mikéntjéről egyeztessünk.
A kétezres évek elején egyszer
már visszavágták a teljes fasort,

de azóta új ágak nőttek. 2017ben pedig műszerrel is megvizsgálták a fákat, amiknek a szakemberek szerint nem az alsó
törzse veszélyes, hanem azok az
új ágak, amik a visszavágás után
erőteljes hajtásnövekedésnek indultak. Ezek törnek le ugyanis
az erős szélben. Úgy látják tehát,
hogy hosszú távú megoldást egy
ütemezett fakivágás és új típusú
fák telepítése jelentene.
– Fontos, hogy ne változzon
az utcakép, a fasor-jelleg megmaradjon – mondta a város főkertésze. Czifrusz Natália hozzátette: hosszú távon mindenki
megnyugvására szolgáló megoldást kell találni. – Nagyon
fontos, hogy elkerüljük a baleseteket, az életet veszélyeztető

helyzeteket. Szerintünk az lenne célravezető és szakszerű, ha
folyamatosan, akár éveken át
cserélnénk le a jegenyéket egy
másik fafajtára. De azt is figyelembe kell vennünk, hogy
rengeteg közmű – csapadékvíz-elvezetés, ivóvíz- és villanyhálózat – húzódik a területen.
Bazin Levente végül elmondta, a Városgazda hamarosan
egy javaslatot is tesz a lakosságnak az ültetendő fák típusára, és
ők döntik majd el, hogy milyen
fákat ültet a város a meglévők
helyére. „Az a cél, hogy megmaradjon az az utcakép, ami
most is van”, emelte ki a politikus, aki képviselői alapjából
fogja támogatni a munkát.
Kujan István

A Nagy-Miskolc programnak az egyik legfontosabb
része a fiatalok Miskolcon
tartása. Varga Andrea alpolgármester elmondta, ehhez
az kell, hogy a város foglalkozzon velük. – Ehhez megkerestük az itt tevékenykedő
szervezeteket és a fiatalok-

kal foglalkozó civileket, hogy
meghallgassuk az elképzeléseiket. Szeretnénk egy állandó fórumot létrehozni, ahol
rendszeresen hangsúlyt kap
a 18 és 35 év közötti fiatalok
véleménye döntés-előkészítésben és javaslattételben. Ma
kell megadni a fiataloknak
mindent ahhoz, hogy helyben
maradjon a tehetségük. Hatékony párbeszédet szeretnénk.
Fontos, hogy közösen alakítsuk Miskolc jövőjét – fogalmazott az alpolgármester.
Az egyeztető megbeszélésen részt vett Bazin Levente
és Szarka Dénes önkormányzati képviselő, valamint Feketéné Pál Enikő, az önkormányzat ifjúsági referense.

Felújítják az Avasi kilátót

TÚL A 75 MILLIÓ ÖNINDÍTÓN

A felújítása elnyert pályázati pénz a város rendelkezésére áll, a kiviteli terveken jelenleg is dolgoznak.

Elkészült a 75 milliomodik
önindító a S.E.G. Automotive miskolci gyárában.

Folytatás az 1. oldalról

– Az Avasi kilátó felújítása
napirenden van, erre a munkára elnyert pályázati pénz áll
rendelkezésünkre, jelenleg is
dolgoznak a kiviteli terveken,
melyek egyébként is tartalmazzák az új díszkivilágítást – jelentette ki a főépítész. Szunyogh
László szerint a város jelképének számító épület megújítása
minden valószínűség szerint
elkezdődik a következő évben.
– Addig viszont már „azzal
főzünk, amink van”, a jelenlegi rendszerhez nem igazán
érdemes megvenni a világítótesteket. A felújítással együtt
ugyanis valószínűleg egy korszerűbbet telepítünk – tette
hozzá.
Az Avasi kilátó egyébként
valamikor a kétezres évek közepén kapott díszkivilágítást,
az akkori városvezetés nagyjából ez idő tájt határozott úgy,
hogy új életet lehel a kultikus
épületbe. Az akkor kiépült,
többféle színben pompázó világítás meglehetősen újszerű
volt Miskolcon: a kék, a piros, a

lila, zöld vagy sárga árnyalatok
mellett a nemzeti ünnepeken
rendszerint piros-fehér-zöld
színeket kapott a kilátó.
2010-ben egy rövid időre lekapcsolták, 2011-ben pedig
már csak egyszínű fehérrel tért
vissza a díszkivilágítás. Később a rendszerrel már egyre
több gond lehetett, erre enged
következtetni az, hogy a helyi
sajtóban rendszeres téma volt
az időről időre sötétbe boruló kilátó. Az biztos, hogy idén
májusban még igen, akkor viszont már csak a város napja
alkalmából világították meg a
kilátót.
Az első kilátó az Avas-tetőn
1906-ban épült ideiglenes jel-
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leggel, mindössze két hét alatt,
II. Rákóczi Ferenc tiszteletére,
akinek hamvait ekkor szállították Kassára, és a menet több
településen is megállt. A torony
a Rákóczi-torony nevet kapta,
és az ünnepségek idején Rákóczi zászlaját tűzték ki rá, majd
1907-ben lebontották.
Az első állandó torony csak
szűk harminc évvel később,
1934-ben épült ezen a helyen.
Ezt Szeghalmy Bálint, a Deszkatemplom tervezője tervezte.
Az épületet 1943-ban tűz rongálta meg, 1956 decemberében
pedig majdnem teljesen elpusztult: a legenda szerint egy szovjet tank lőtte szét az 1956-os
forradalom leverésekor.
A ma álló tornyot Hófer
Miklós és Vörös György tervezte, az előző kettővel ellentétben már nem fából, hanem betonból épült, 1963. augusztus
20-án avatták fel, vagyis idén
ünnepelte az ötvenhetedik születésnapját. A 72 méter magas,
tévétorony-funkciót is ellátó kilátóba annak idején egy pres�szót is terveztek, mely a kilencvenes és a kétezres években is
huzamosabb időn át volt zárva,
három éve azonban újra várja a
vendégeket.
Tajthy Ákos

Az ünnepi alkalomból látogatott Miskolcra hétfőn Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, valamint Varga Judit igazságügyi
miniszter. Az eseményen Dobos Péter, a miskolci telephelyért és az európai termelésért
felelős vezető úgy fogalmazott: 2020. október 5-e történelmi jelentőségű a S.E.G.A.
Hungary életében.
– Cégünk éppen tizenhét
évvel ezelőtt kezdte meg a
munkát Magyarországon, ennek a telephelynek a fontossága azóta mind az európai,
mind pedig a globális gyártóhálózatunkban folyamato-

san nő. Az alacsony költségű
gyártóhelyszínként indult telephelyből mára a globális hálózat kiemelt szereplője lett –
jelentette ki Dobos Péter, aki
azért hangsúlyozta: koronavírus-világjárvány a S.E.G.A.-ra
is hatással van.
„Üzletmenetünkre mért negatív hatását nehéz volna megbecsülni, a globális járműipar
válságba került, és több év kell
majd a piacoknak, hogy a járvány előtti szintre visszaálljanak, ha ez egyáltalán lehetséges lesz. A S.E.G.A. proaktív
lépéseket tesz a helyzet kezelésére azért, hogy az iparágon belüli vezető szerepünket
megtartsuk. Ennek egyik elemeként a németországi gyártás megszüntetését tervezzük,
ami miatt ez az üzem még

Elkészült a 75 milliomodik önindító. Fotó: Végh Csaba

fontosabb szerepet fog kapni a
jövőben – tette hozzá.
Csöbör Katalin ország
gyűlési képviselő elmondta,
Miskolcon és az egész megyében óriási potenciál van.
„Az utóbbi években az infrastruktúra fejlődése mellett a
borsodi emberek tehetsége és
elkötelezettsége, a Miskolci
Egyetem sok vonatkozásban
európai szintű tudásbázisa
olyan erőforrást jelent, amire
biztonsággal számíthatnak az
ide beruházó cégek – jelentette ki. Palkovics László hozzátette, a kormány célja, hogy a
magyar gazdaság sikeresen
alkalmazkodjon a negyedik
ipari forradalom által teremtett új kihívásokhoz.
Kiemelte: az ipari termelés
területén ma már digitalizált
termelési láncok működnek,
ahol a gépek és az emberek
munkája egymást egészíti ki,
gyors ütemben terjed a robotika és az automatizáció. Palkovics László szólt arról is: a
kormány határozott törekvése
a járványveszély alatt is, hogy
a digitalizációval több új, magas hozzáadott értéket termelő munkahely jöjjön létre,
mint amennyi megszűnik.
T. Á.

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

2020. október 10. | 41. hét | XVII. évfolyam 40. szám

Aktuális

Miskolci Napló – A város lapja

MOST MÚLIK PONTOSAN – VOLT FELÜLJÁRÓ,
NINCS FELÜLJÁRÓ

Az egyik leglátványosabb
szakaszához érkezett hétfőn
a Vörösmarty utcai vasúti
felüljáró bontása: a kivitelező megkezdte ugyanis a régi
útpálya vasbeton elemeinek
eltávolítását.

Folytatás az 1. oldalról

A bontást követően épülhet
majd a tulajdonképpeni Y-híd,
amely – Bogdán Béla elmondása szerint – össze sem hasonlítható az öreg vasúti híddal, már
csak a méretei alapján sem. „A
létesítmény hosszabb ága a Vörösmarty utcai kereszteződéstől indul majd, mintegy kétszázhetven méter hosszú lesz
és jellemzően előre gyártott
elemekből fog állni.
A két rövidebb elem pedig a
Tiszai pályaudvar, illetve Martinkertváros felé visz majd,
ezek szintén előre gyártott elemek lesznek, a többi pálya- és
hídelemet viszont a helyszínen
gyártjuk, természetesen mindezt a lehető legkorszerűbb
technológiával” – hangsúlyozta az irodavezető, aki elmondta azt is, a korábban kisajátított
Vörösmarty utcai ingatlanok
bontása is megkezdődik rövidesen.

A tájékoztatón a térség országgyűlési képviselője is jelen
volt. Csöbör Katalin köszönetet
mondott minden érintettnek
– többek között a miskolci önkormányzatnak, a kormányhivatalnak, a MÁV-nak, a
NIF-nek, a közútkezelőnek és
a kivitelezőnek is – az elmúlt
évek előkészítő munkájáért, illetve azért, hogy a helyiekkel
való kommunikációban partnerek voltak.
– Tucatnyi egyeztetést szerveztünk külön-külön és közösen is. A célom továbbra is
az, hogy érvényesíteni tudjuk
a lakosság és az érintett civilszervezetek szempontjait. Bízom benne, hogy sikerül ezt az
óriási építkezést a lehető legkisebb fennakadással megoldani.
A híd mindannyiunk közös érdeke, harminc éve várunk rá,
nem véletlenül, hiszen az átadás után, vagyis 2022 végére,
megszűnnek a területre korábban jellemző dugók, torlódások – hangsúlyozta.
Tavasztól durvulhat
Átmeneti fennakadásra márpedig még készülni kell – ezt a
tájékoztató mindkét résztvevője megerősítette. A beruhá-

Napokon belül megkezdődik a korábban
kisajátított Vörösmarty utcai ingatlanok
bontása is, az ezzel kapcsolatos kivitelezési szerződést a napokban írták alá. A munkálatok összhangban vannak Miskolc településrendezési eszközeivel – írta csütörtöki
közleményében a NIF. – Az október 15-én
kezdődő és várhatóan négy hónapig tar-

A kivitelező hétfőn megkezdte a régi útpálya vasbeton elemeinek eltávolítását. Fotó: Mocsári László

zás tavasszal induló, második
ütemében ugyanis szükségessé
válik a vasúti átjáró lezárása és
elbontása, hiszen elkezdik építeni a híd további ágait is. Bogdán Béla hangsúlyozta, tudatában vannak annak, a Bogáncs
utcai kerülő jó félórás kitérőt
jelent, ezért jelenleg a miskolci önkormányzattal közösen

tó munkálatok során a kivitelező igyekszik
majd a lakosságot a lehető legkisebb mértékben zavarni, a jelenleg érvényben lévő forgalomkorlátozások nem változnak – írták.
Az elbontott épületek helyén szervizutakat
és járdákat alakítsanak ki, hogy a bontással
nem érintett ingatlanok továbbra is megközelíthetőek maradjanak.

vizsgálják annak a lehetőségét,
hogy valamilyen módon kön�nyítsenek a helyzeten.
– Szerencsére még elegendő
időnk van arra, hogy a lehetőségeket megvizsgáljuk, mindent meg fogunk tenni annak
érdekében, hogy a helyieknek
elviselhető, kibírható legyen ez
a tavasszal kezdődő és körülbelül másfél éves időszak – jelentette ki az irodavezető, aki
hozzátette azt is, hogy a lakosság és civilszervezetek jelzésére reagálva meg fogják oldani a
kerékpáros közlekedést is az új
létesítményen.
A miskolci tehermentesítő
út építését célzó kormányzati
projektnek az Y-híd a második

EGY HELYEN AZ EGYÜTTÉLÉSI SZABÁLYOK
A Kódex elektronikus formában is megtalálható a
város honlapján: itt bárki
számára elérhető a hatályos,
legfrissebb tartalom.
Folytatás az 1. oldalról

Miskolc Megyei Jogú Város
Együttélési Kódexe a központi
és helyi jogszabályok azon rendelkezéseit foglalja magába,
amelyek a közösségi együttélési normák közé sorolhatók, s
amelyek ismerete és betartása
hozzájárulhat a lakosság nyugalmának biztosításához, a békés egymás mellett élés megteremtéséhez, illetve segítséget,
tájékoztatást nyújt ezen előírások megsértése esetén indítható eljárásokról és az alkalmazható jogkövetkezményekről. A
jogszabályok változása, módosítása esetén természetesen a
kódex tartalma is frissülni fog.
Jelenleg a kódex hetven oldalon foglalja össze az együttélés fontosabb szabályait. A
paragrafusok és cikkelyek között olyan pontok találhatóak
például, mint a szomszédjogi
panaszokkal kapcsolatos rendelkezések, a vendéglátó üzletekkel összefüggő panaszok
rendelkezései, a város zaj és

A kódex hetven oldalon foglalja össze az együttélés fontosabb szabályait. Fotó: Juhász Ákos

rezgés elleni védelmével kapcsolatos rendelkezések vagy a
környezetvédelemmel és a közterületek rendjével kapcsolatos
rendelkezések. A kódex nyolc
ilyen fő téma köré épül, sorolva
az ide vonatkozó szabályokat és
a lehetséges eljárásokat.
Sokszor előkerülő kérdésekre ad egyértelmű, a jogszabályokban megfogalmazott válaszokat – gyakorlatilag olyan
a város szemszögéből ez a kódex, mint egy internetes oldal
számára a gyakran ismételt
kérdések szekciója.
A szomszédjog terén például idézi a birtokvédelem alap-
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vetéseit, de kitér arra helyzetre
is, ha két tulajdonosnak adódik nézeteltérése egymással.
A kódex kimondja azt is, hogy
a közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost
önállóan megilleti, és bármelyik birtokos követelheti a dolog közös birtokba bocsátását.
Emellett kitér az önhatalomra, a birtokperekre, a jegyző
hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásra. Idézi a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
részeit, említi a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló
rendelkezéseket és az önkor-

mányzat idevágó, hatályos
rendelkezéseit is.
A többi témakörben is hasonlóan alapos a kódex, így
mindenféle együttélésből fakadó helyzettel kapcsolatos problémáról tájékozódhatnak a
városlakók. Számos egyéb információ mellett megtudhatjuk belőle, hogy milyen helyzetek és előzmények alapján
tagadhatja meg a jegyző egy
vendéglátóhely állandó nyitvatartási engedélyének kiadását, hogy mit von maga után,
ha egy éjszakai szórakozóhely
az állandó nyitvatartási engedélyben meghatározott időpontot meghaladóan is nyitva
tart. Azt is leírja, hogy milyen
zaj- és rezgésvédelmi követelményeket köteles a kivitelező
az építőipari tevékenység ideje alatt betartani, vagy például azt, hogy mennyi ideig és
hogyan tárolhatóak üzemképtelen járművek közterület-használati engedély nélkül
a közterületeken. A készítői
tehát azt várják az Együttélési
Kódextől, hogy megkönnyítse
a tájékozódást, és irányt mutasson a felmerülő kérdésekben a lakosság számára.
Bájer Máté

üteme. Tavasszal viszont elindul a projekt első ütemének kivitelezése is, melynek részeként
megépül a Vörösmarty és a Király utcák csomópontjába tervezett úgynevezett turbókörforgalom, ami útfejlesztéssel is
párosul a Vörösmarty utca egy
szakaszán. A NIF szakembere lapunk kérdésére leszögezte: a beruházás ezen része teljes útlezárással nem jár majd, a
körforgalom részletekben épül
meg, így csupán forgalomkorlátozásokra kell készülni.
Jöhet a folytatás
Tudott az is, hogy a teljes
projektnek a most zajló kettőn kívül további két eleme is

van: a harmadik ütemben egy
új, négysávos út épül majd az
Y-hídtól a Tiszai pályaudvarig, a negyedikben pedig ez
épül tovább a Fonoda utca
– József Attila utca kereszteződéséig. Ez a két elem az
irodavezető elmondása szerint jelenleg is érvényes építési engedélyekkel rendelkezik.
Csöbör Katalin országgyűlési
képviselő lapunknak elmondta, minden erejével azon dolgozik, hogy megszülethessenek az ehhez szükséges
kormánydöntések, így válhat
ugyanis csak teljessé a több
mint három évtizede vágyott
projekt.
Tajthy Ákos

Veres Pál home office-ban

A városvezető COVID-19tesztje negatív lett, de mivel
betartja a hatósági előírást,
továbbra is házi karanténban marad.

Veres Pál, Miskolc polgármestere kontaktusba került
egy igazoltan COVID-19
fertőzött személlyel, ezért
– a hivatalos eljárási rend
szerint – szerdától házi karanténban folytatja munkáját – erről a miskolci polgármesteri hivatal sajtóosztálya
közleményben számolt be. A
polgármesternek fertőzésre

utaló tünetei nincsenek, az
elmúlt napokban is betartotta a kormány és a jegyző által a hivatalban előírt szigorú járványügyi szabályokat.
– A hivatalos eljárásrend
szerint a tíznapos karantén
után automatikusan COVID-19 mentesnek minősülne, de felelősséget érezve a hivatal dolgozói, valamint azok
iránt, akikkel az elmúlt napokban találkozott, Veres Pál
tesztelteti magát. A teszt eredménye péntek reggel érkezett
meg: negatív lett – hangsúlyozták.
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Miskolci Napló

BENSŐSÉGES KAPCSOLATOT ÁPOL A MAGYAR NÉPDALLAL
Magyar népdalaink csak
nekünk szólnak, együtt rezgünk velük – véli Bognár Lili
népdalénekes, akit mostanában azért látni kevesebbszer
magyar színpadon, mert
Ázsiában tanul. A különleges hangú, fiatal énekest a
közönség a Holdviola együttesből is ismerheti, amivel
2012 óta dolgozik együtt.
Bognár Lili 1998-ban szüle
tett Miskolcon, alma matere
it a Fazekas-Istvánffy Általá
nos Iskolában és a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakgimnázi
umban végezte, ahol népzenei
előadó-művészet szakon ta
nult. Énekelni hétévesen kez
dett: Pallainé Stoll Edit hatá
sára jelentkezett az első helyi
népdaléneklő versenyre, amit
meg is nyert. Tanárára mind a
mai napig hálás szívvel gondol
vissza.
– Van egy gyűjteményes fü
zetem, amibe visszajelzéseket
jegyzek fel, kritikákat. A hang
színemre egyetlen vonatkozik,
amit egy zenésztől kaptam:
„Szépen bánsz a hangoddal és
biztosan kapkodni fognak érte
nemsokára azok, akik meg
hallják benne, amit én is. Euró
pában ritka ez a hang, inkább
Indiára jellemző. Elvarázsolt
engem” – mondja.
Gyermeki lélekkel
csodálkozott rá a világra
– Gyerekként nem ugyan
úgy fogjuk fel a sikert, mint fel

nőttként. Annak idején gyer
meki lélekkel csodálkoztam
rá a világra, és nem is tudato
sult, mekkora súlya van annak,
amit csinálok. Nagyon boldog
voltam, mikor megnyertem
egy versenyt, vagy amikor kü
lönböző zenekarok felkértek,
hogy énekeljek velük, de egyál
talán nem éreztem magamon
nyomást, hogy nekem teljesíte
nem kellene – idézi fel a kez
deteket. Kortársai bulijaiból
kimaradt, mert ő akkor már
gyakran színpadon állt. – Egy
általán nem bánom, hogy így
alakult, nem csinálnám más
képp újra. Úgy gondolom, sok
kal többet értem el azzal, hogy
hajtottam, mintha szórakoz
tam volna. Barátaim, tehát ér
tékes kapcsolataim pedig így is
vannak.
Felfedezni az
összefüggéseket
Jelenleg a New York Egye
tem abu-dzabi kampuszán tanul
előadó-művészetet és pszicholó
giát az Egyesült Arab Emírségek
fővárosában. Negyedéves, vagyis
végzős a BA-képzésen. Külföldi
egyetemet azért választott, mert
nem akarta, hogy beskatulyázzák
a magyar népdalok kapcsán. A
pszichológiára pedig azért esett
a választása, mert több lábon
szeretne állni, és szívesen foglal
kozna később zeneterápiával. A
családja mindenben támogatja,
sosem akarták eltántorítani attól,
hogy a zenével foglalkozzon. –
Pedig nincs családi indíttatásom,

mert csak édesapám nagyapjáról
tudjuk, hogy tárogatózott. Szüle
im nem a saját érdeküket nézték,
hanem azt, hogy nekem mi len
ne a legjobb – véli Bognár Lili,
maj hozzáteszi: – Szerettem vol
na más népek zenéjét is tanul
mányozni, mert összefüggéseket
lehet felfedezni a különböző nép
zenék között. Olykor rádöbbe
nek ezekre, például hogy az indi
ai zene koncepciójában hasonló,
mint a magyar. Nemcsak Ma
gyarországon volt jellemző tehát,
hogy más a leírt és az előadott
zene. Hiszen a Habsburgok elle
ni mozgalmak megalakulásakor
a népzene jelenthette volna az
egységesítő erőt, ha nem lett vol
na számtalan variánsa. Nagyon
szeretek belemerülni a nemzet
közi tanulmányokba, mert ezál
tal nagyon sokat gazdagodom,
nemcsak tudás szintjén, hanem
emberileg is.
Ellátogatna a fonók
világába
Járt már Kuwaitban is, ahol a
gyöngyhalászok zenéjét gyűj
tötték. – Ez csak a megnevezése
egy különleges stílusnak, mert
gyöngyhalászok már nincsenek.
Nekem az éneklés a fő profilom,
ott viszont a ritmusnak van nagy
szerepe, amit főként dobbal ér
nek el. Abban a kiváltságos hely
zetben voltunk, hogy betekin
tést nyerhettünk egy szűk körbe,
aminek tagjai adják elő ezt a
zenei stílust, ma már csak apá
ról fiúra száll a tudásuk – idézi
fel a különleges emléket. Kicsit

ÚJRAINDULT A SZÍNHÁZ
A miskolci nemzeti szeptember végén állt le tíz napra, miután kiderült, hogy
a társulat egyik tagjának
PCR-tesztje pozitív lett. Az
épületet fertőtlenítették, és
a teljes társulatot letesztelték.
„Nagyon fájdalmas volt” –
így fogalmazott az elmúlt na
pokról Béres Attila színház
igazgató. Mint ismert, pozitív
tesztet produkált az egyik
színész, erre reagálva min
den munkatársat teszteltek,
az épület belső tereit fertőt
lenítették. Miután izolálták a
fertőzötteket, október 6-án,
szigorú biztonsági intézkedé
sek mellett, újraindulhattak.
„Minden áldozatot meghoz
tunk, hogy újra játszhassunk”,
emelte ki a direktor, akitől azt
is megtudtuk, hogy mikorra
csúsztatták el a bemutatókat.
– Mindig tragikusan r ossz,
vagy rosszul tragikus, ha az
ember nem csinálhatja azt,
ami az élete. A színész így van
a közönséggel; ha nem talál
kozik vele, nem játszhat, ak
kor tulajdonképpen élőhalott
– ecsetelte az elmúlt napok
kemény megpróbáltatásait
Béres Attila. – Borzasztó és
nagyon fájdalmas volt ez a tíz
nap, de kibírtuk. A legfonto
sabb azonban: nagyon komo
lyan ügyelünk a biztonságra.

Az előadásokra már készülnek a művészek. Fotó:
Mocsári László
Aki kontaktszemély vagy
bármilyen módon érintkez
hetett a pozitív tesztet produ
káló kollégákkal, az nem jön
be a színházba.
Szeptember 22-én derült
ki, hogy pozitív lett a tesztje
az egyik színésznek. A szín
ház - a fenntartóval egyeztet
ve - az érvényes járványügyi
protokoll szerint járt el: a né
zők biztonsága érdekében az
épületben teljes fertőtlenítést
végeztek, valamint a színház
minden dolgozóján elvé
gezték a PCR-tesztet. Előbb
szeptember 25-éig, majd ok
tóber 5-éig felfüggesztették
az előadásokat.
„A fertőtlenítést követően
a színház teljesen biztonsá
gos, nincs bent nálunk a ví
rus” – emelte ki a színház
igazgató. Elmondta azt is,
hogy az előadásokat átstruk
turálták, van, ahol új szerep

lők kerültek be egy-egy da
rabba. A bemutatók pedig új
időpontra kerültek. „Játszani
akarunk”, nyomatékosította a
direktor.
A Gépnarancsot október
30-án, a Linda Vista című
vígjátékot október 31-én, a
Szentivánéji álmot november
7-én mutatják be. A Produce
reket január elejére csúsztat
ják, a Hazatérés pedig már
ciusban lesz először látható
Miskolcon.
A jelenlegi helyzetben a
Miskolci Nemzeti Színház
mindent megtesz azért, hogy
a járvány ne állja útját az él
ménynek: érkezéskor testhő
mérséklet-mérést végeznek,
az előadásokon kötelező a
maszkviselés, a színház terü
letén mindenhol elérhetők az
érintésmentes kézfertőtlení
tők.
Kujan István

Bognár Lili minél többet szeretne megtanulni más kultúrákról. Fotó: Végh Csaba
hasonlatos ez a magyar fonók
hoz: fiatalabbak és idősebbek
egymásnak zenélgetnek. Mint
mondja, nem vágyik a régmúlt
ban élni, de egy rövid időre ellá
togatna azért a fonók világába.
Minél többet megtanulni
más kultúrákról
Bartók azt tanította, hogy sem
miféle idegen hatástól nem sza
bad elzárkózni, ebben a szelle
miségben Lili is sokféle zenét
meghallgat. – Talán ezért is vál
laltam ezt a nagy utat és a csa
ládomtól való távollétet. Minél
többet szeretnék megtanulni más
kultúrákról. Tanulmányaim mel
lett jelenleg stúdióban dolgozom.

A járvány miatt ugyanis online
oktatásunk van, de úgy tervezem,
hogy januárban jó lenne vissza
menni a diplomamunkám mi
att. Ez a magyar népzenére épül
majd, mert abban az élet minden
területére van valami bölcses
ség – mondja. Népdalainkat ne
hezen fordítja angolra, mert úgy
érzi, veszítenek mondanivalójuk
ból. – Külföldön egyébként szere
tik a zenénket, bár már nemcsak
magyar népdalt énekelek, hanem
keltát és klasszikusokat is adok
elő. Mindig nagy sikert arat a du
dautánzásom, aminek hangját a
torkomban hozom létre egy kü
lönleges éneklési technika segít
ségével.

Miskolc hírét viszi
Tervezi, hogy visszajön Mis
kolcra, hiszen itt nőtt fel, a vá
ros minden szegletét ismeri,
minden utcához kötődése van.
– Nagyon szeretem a szülővá
rosomat, és ahol tehetem, hir
detem, hogy ez egy csodála
tos hely, gyönyörű természeti
adottságokkal. Örülök, hogy
magasabb szinten is elismert a
város azzal, hogy a Múzsa Re
ménységek sorába választott.
Az, hogy az otthonom tün
tetett ki, nagyobb eredmény
számomra, mintha máshon
nan kaptam volna díjat – vallja
Bognár Lili.
Répássy Olívia

Jegyzet

Amikor újrakereszteléssel kezdtek
Kelet-Európában is pirkad.
Csomagolnak a vörös hadse
reg magyarországi laktanyái
ban. Készülnek Nagy Imre új
ratemetésére. Dudla József, a
miskolci MSZMP pártszékház
utolsó, megyei első titkára be
zárja maga után a nyolcadik
emeleti irodáját, a bejáratnál
leadja a kék szolgálati Ladá
jának a forgalmi engedélyét
és a kulcsait. Fel se tűnik neki,
hogy már nem veterán mun
kásőrök ücsörögnek a portán.
Csak most jut eszébe, tegnap
előtt még Kecskés Sándorral, a
miskolci televízió igazgatójával
járták be az épület minden zu
gát, s a kamera előtt prezentál
ták, itt bizony sosem voltak tit
kos cellák.
A városházán dr. Kovács
László a tanácselnök. Nincs
már előzetes bejelentkezés, az
új pártok aktivistái egymás
nak adják a titkárság kilincsét.
Kilincselnek, székházért kun
csorognak. Mindenki megkap
ja a neki járót. Úgy az SZDSZ,
mint az MDF. A fiatal demok
ratáké lesz a Kossuth utcai
földszintes épület. Ezt, a csak
nem polgármester, dr. Kovács
László választja ki.
Az ő szobáját Csoba Tamás,
az első választott polgármester
örökli. Tragikusan rövid ideje
marad a tanácsrendszer lebon
tására. Igazából Kobold Tamás

polgármester kezdi meg az ut
canevek revízióját. Nem mint
ha ez lenne a legfontosabb, de
itt lehet gyors és látványos si
kereket produkálni. Egyszerű
a tennivaló, Kun Bélának, Le
ninnek és Marxnak menni kell.
Az ötvenhatos szabadságharc
kommunista áldozatainak is el
kell tűnniük az utcanévtáblák
ról. Az Arany János, a Vörös
marty Mihály, a Petőfi Sándor,
a Kossuth Lajos és Széchenyi
István utcák kikezdhetetlenek.
Bármi is történjen, mifelénk
ezek maradhatnak.
Nagy a nyomás az új pártok
részéről, ám az önkormányzati
képviselők óvatosak. Listázzák
a neveket. Egy képviselő már a
bizottsági ülésen meglobogtat
ja a harmincas évek miskolci
kis monográfiáját, látványo
san összetépi az 1947-es utca
név-változtatások listáját. Sza
badság térről, Fürst Sándorról,
Somogyi Béláról és Dankó Pis
táról hallani se akar többé. Vi
szont ajánlja vissza Gróf Appo
nyit, s még Ferencz József, sőt
még Horthy Miklós sincs elle
nére. Az öreg kisgazda átalud
hatta az utóbbi évtizedeket.
Alkudozik, legalább a Hársdű
lő kapja vissza a Horthy nevét.
Különös, a művésztelepi Der
kovits Gyula megússza, noha a
tanácsköztársaság legötletesebb
plakátrajzolója volt. Úgy tűnik,

nem sok művészettörténész ül
a közgyűlésben. Bezzeg a Ta
nácsköztársaság teret sec perc
alatt keresztelték át.
Kobold Tamás, bölcs Sala
monként Dobrossy Istvánra,
a levéltár igazgatójára bíz
za az ügyet. Nálánál jobban
senki se tudná alaposabban
szelektálni a listát. Ő az, aki
az első radikális előterjesztést
megszerkeszti. Szamuely Ti
bor népbiztos helyét az éppen
akkor elhunyt Csengey Dé
nes kapja. Nem sokkal később
méltó helyet találnak a belvá
rosban Antall Józsefnek is.
A polgárokat egyáltalán
nem hozza lázba az utcanevek
cseréje. A címfestők viszont
dörzsölhetik a tenyerüket a
nagy üzlet reményében. Az
idősebbeknek viszont máig is
Kun Béláé a Soltész Nagy Kál
mán. A személyi igazolványok
mellé már lakcímkártya is jár,
de nem kötelező a névátírás. A
postások se akadnak fenn, ha
egy levelet a Vörös Hadsereg
útjára kell kézbesíteni.
Miskolcon mára cirka ezer
utca van. Köztük sok a kerék
törő, poros-kavicsos is, amely
re még nem jutott aszfalt. A
dűlőknek és a névtelen kö
zöknek se szeri se száma. Ám
egyszer ezekből is utca lesz – s
kezdődhet a keresztelő.
Szántó István
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Száz lázmérő
a miskolci óvodáknak
Probléma nélkül folyik belépéskor a kötelező lázmérés a város által fenntartott intézményekben. Harminckét miskolci
óvodának összesen száz lázmérőt vásárolt az önkormányzat.

Mint ismert, október 1-jétől valamennyi köznevelési intézményben belépéskor megmérik a tanulók és
a dolgozók testhőmérsékletét, ezzel is szűrve az esetleges koronavírus-fertőzötteket, és csökkentve a betegség
terjedésének kockázatát. A
lázmérők biztosítása az intézmények részére az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ kötelezettsége. A
legtöbb helyre kézi lázmérők
kerültek, de van, ahol automaták vannak, 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 mérésnél

bármelyik diák vagy az intézménybe belépő testhője
meghaladja 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 hét tapasztalatai szerint a kötelező lázmérés probléma nélkül folyik a város által fenntartott
bölcsődékben, óvodákban.
Számukra az önkormányzat
szerzett be lázmérőket az elmúlt időszakban, most pedig
harminckét miskolci óvoda
kapott további száz darabot
– mondta el Csiszárné Sajgó
Erika, a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati főosztályának a vezetője.
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Összefogással az óvodaudvarokért
Helyi vállalkozók „fogadhatnak örökbe”, azaz támogathatják a miskolci óvodákat
abban, hogy lecseréljék udvaraikon a régi játszóeszközöket. Az első felajánlások
már meg is érkeztek. A Középszeren található intézménynél ráadásul a MIVÍZ
szakszervezetének munkatársai is besegítettek szombaton: festettek, felújítottak.
Az intézményben 1974-ben
indult a nevelői munka. Jelenleg nyolc csoportban több mint
százötven csemete jár ide – jellemzően olyanok, akik a környező emeletes házak kisebb
alapterületű lakásaiban élnek.
Számukra óriási élményt jelent
az óvoda nagy udvara. A kültéri játszóeszközök közül azonban többet le kellett szerelni
(arról, hogy ez nem csupán a
Középszeren jelent problémát,
múlt heti lapszámunkban írtunk bővebben), mert régi volt,
balesetveszélyes, és nem felelt
meg az uniós szabványnak.
– Nagyon régen volt nálunk
karbantartás, ezért is örültünk
a kezdeményezésnek – mondta
el érdeklődésünkre a tagóvoda
vezetője. Mátyásné Bartkó Krisz
tina hozzátette: egy miskolci vállalkozó 800 ezer forintot ajánlott fel számukra, az összeg már
meg is érkezett az alapítványuk
számlájára, amiből új játszóeszközöket tudnak vásárolni.

A MIVÍZ szakszervezetének munkatársai is besegítettek szombaton. Fotó: Juhász Ákos
Fogadjunk örökbe egy
óvodaudvart – ez a címe annak a szeptemberben indult
programnak, amit Hegedűs
Andrea önkormányzati képviselő indított el. Ennek lényege:
felújítani az egyre üresedő és
szomorú képet mutató udvarokat. Két ovi – a Középszeren található mellett a Petneházy tagintézmény – már meg
is kapta a támogatást Zilahi Lászlótól, az Észak-ÉP Kft.
ügyvezetőjétől.
– Az elmúlt években nagyon sok probléma alakult ki,
hiszen az udvarokat elhanyagolta az önkormányzat, a játszóeszközöket nem cserélték

FELÚJÍTOTT LAKÁSBA KÖLTÖZHETNEK
Egy háromgyerekes, egyedülálló édesanyának indított
gyűjtést a Supersum Alapítvány azért, hogy saját komfort nélküli házából elköltözhessen.
„Augusztus végén kiderült,
ldikóék pici házában a kémény
állapota miatt sajnos fűtés nélkül maradtak, így nem volt kérdés, azonnal költözniük kell.
Hetek óta folytak az egyeztetések, a személyes találkozók,
a lehetőségek feltérképezése.
Nagy örömmel osztjuk meg
veletek a hírt, ezen a héten Ildikó végre a kezébe vehette az Ildikó hamarosan felújított lakásba költözhet gyermekeivel. Fotó: Mocsári László
ideiglenes lakhelyük kulcsait”
– olvasható a Supersum Alapít- alkotunk, mások számára is alapítvány elnöke. – Semmi- én voltam a harmadik, tizenvány október 4-ei bejegyzésé- megmutassuk és elérhetővé lyen segítséget nem akart elfo- négy éves koromtól lakásotttegyük. Célunk az, hogy hát- gadni, pedig idősebb lányom honban éltem – mondta az
ben a Facebookon.
Az alapítványt három mis- rányos helyzetű, nehéz sorsú ruhái jók az ő kislányára. anya, aki az állami gondozáskolci édesanya – Bernasco- családokon segítsünk. Alapít- Ahogy végre elfogadta a segít- ból kilépve kapott egy pénzni-Bus Katalin, Tóth-Andrá- ványunk szíve és lelke az ön- ségemet, és jobban megismer- összeget, amiből megvette
si Kata és Figeczki Csilla – és zetlen segíteni akarás” – ol- tük egymást, segédkezett az jelenlegi, komfort nélküli háalapítványnál, ahol tevékeny- zát, de a későbbiekben költeegy csapat önkéntes hozta lét- vasható a szervezet oldalán.
– Fehérfalvi Ildikóval gyer- kedtem: pakolt és segített a ni nem tudott rá, így az mára
re idén januárban. „Civilként,
összefogva már számos eset- mekeink csoporttársak voltak rendezvények létrehozásában, már használhatatlanná vált. –
ben segítettünk, hoztunk lét- az óvodában, és mivel az óvó végül ő volt az egyetlen ember, A ház egyszobás, amiben van
re csodát és álltunk nemes nénik tudták, hogy én mi- akire rá mertük bízni a rak- egy leválasztott konyharész,
ügyek mellé, így elérkezett- vel foglalkozom, figyelmem- tárkulcsot. Emberileg nagyon naponta kell hordani a vizet
a közkútról – mondta Ildikó.
nek láttuk az időt, hogy ezt az be ajánlották őt – nyilatkoz- szerény és visszahúzódó.
Az eddig érkezett felajánIldikónak három gyermeerőt, amit együtt, csapatban ta Bernasconi-Bus Katalin, az
ke van, akiket egyedül nevel. lásokat a bérlakás felújítására
Fehérfalvi Ildikó részére az alábbi számlaszámra
– Van egy nagy fiam, ő tízéves, és berendezésére fordítják. A
érkezhetnek a felajánlások:
a középsőm egy nyolcéves gyűjtés azonban folytatódik: a
kislány, kisebbik lányom pe- hosszútávú cél az, hogy Ildikó
K&H Bank 10402764-50526972-78881015
dig hatéves. Négy éve hagyott az alapítvány segítségével saMegjegyzés: Ildi háza SWIFT/BIC: OKHB HUHB
el minket a gyerekek édesap- ját házat vásárolhasson majd.
IBAN: HU77
Répássy Olívia
ja. Nekem hat testvérem van,

le olyanokra, amik megfelelnek az uniós szabványoknak
– mondta, hozzátéve: az említett cégvezető 800-800 ezer
forintot ajánlott fel a két intézménynek. – Azt szeretném,
hogy minél több vállalkozó,
magánszemély csatlakozzon,
és „fogadjon örökbe” egy-egy
óvodaudvart, hogy Miskolcon
minden gyermek jó körülmények között tudjon játszani.
Így a közeljövőben további intézmények udvarai is megújulhatnak.
Addig is, amíg az új játszóeszközök
megérkeznek, a régieket is karbantartják – társadalmi munkában.

Szombaton ugyanis a MIVÍZ
Kft. szakszervezetének tagjai,
közel húszan, tüsténkedtek az
udvaron. Festettek, kicserélték
az elhasznált faelemeket a játékokon. Orosz József Zsolt, a
társaság szakszervezetének és
üzemi tanácsának elnöke elmondta, örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez.
– Tagjaink segítőkész, szociálisan érzékeny emberek,
sok jótékonysági rendezvény
mögé beálltunk már. A feleségem ebbe az óvodába járt, lehet, hogy még ő is játszott valamelyik eszközön. Rászorulnak
tehát a felújításra – mondta.
Kujan István

Újra Bursa Hungarica
Ismét pályázhatnak nehéz
anyagi helyzetben lévő fiatalok a Bursa Hungarica
ösztöndíjra Miskolcon.
Miskolcon utoljára 2012ben pályázhattak Bursa-ösztöndíjra hátrányos szociális
helyzetű helyi fiatalok, akik
az idei kiíráson havi 5000 forintos önkormányzati támogatást igényelhetnek abban
az esetben, ha családjukban
az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
százalékát, azaz az idei évben a 71 250 forintot.
A támogatásra azok a
hallgatók pályázhatnak, akik
vagy már valamelyik felsőoktatási intézmény hallgatói, vagy érettségi előtt
állnak, esetleg már leérettségiztek, de még nem nyertek
felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. A
pályázatok elbírálásának fő
szempontja nem a tanulmányi eredmény, hanem a pályázó szociális helyzete.
A pályázatban „A” és „B”
típusú támogatást lehet igényelni. „A” esetben 10 hónapra, azaz két tanulmányi
félévre kaphatnak ösztöndíjat olyan fiatalok, akik felsőoktatási
intézményben
teljes idejű, alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező
alapképzésben,

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020
szeptemberében
felsőoktatási tanulmányaik utolsó
évét megkezdő hallgatók is.
„B” típusú ösztöndíjra azok a fiatalok pályázhatnak, akik a 2020/2021es tanévben utolsó évesek,
érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú
végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyertek, illetve olyan érettségizettek, akik a 2021/2022-es
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes
idejű alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú
pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a
2021-es általános felvételi
eljárásban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat
a 2021/2022-es tanévben valóban megkezdik.
A pályázat benyújtási határideje 2020. november 5.,
elbírálásának határideje pedig december 4. További
részletek a www.miskolc.hu
oldalon olvashatók.

6 Hirdetés – otthonteremtés

Miskolci Napló

Készülékek széles kínálata kinti
HIDEGET? MELEGET?
és benti munkákhoz egyaránt
Miskolcon is elérhetőek a tisztítástechnika világpiaci vezetőjének, a Kärcher cégnek a
termékei.
Környezetünk tisztántartása
olyan ősi igény, amit az idő mú
lásával egyre könnyebben és pre
cízebben elégíthetünk ki, hála a
modern eszközöknek.
– A Szentpéteri kapuban lévő
Stop Shop bevásárlóudvar sor
ban legelső üzlete vagyunk – mu
tatja be az üzletet Czakó Zsolt, a
Miskolci Center vezetője. – A ház
tartási készülékekből a Kärcher
cég teljes palettáját kínáljuk, ami
jelen van a kelet-közép-európai
régióban. – Egyedileg külön-kü
lön foglalkozunk a vásárlókkal. Ez
biztosítja, hogy mindenki megta
lálhassa az igényeinek leginkább
megfelelő készüléket. Lehetősé
get kínálunk a termékek kipró
bálására, valamint mélységeiben
ismertetjük a kezelésükhöz szük
séges tudnivalókat is. Fontos
megemlíteni, hogy a miskolci üz
let 0% THM-es, kamatmentes áru
hitelt tud ajánlani ügyfeleinek.
Az ősszel megszaporodó ker
ti munkák során nagy segítséget
nyújthatnak a Kärcher gépei.
– Többféle kültéri seprőgé
pet tudunk ajánlani a vásárlók
nak, de árulunk a terasz, a kocsi
vagy a kerítés tisztításához egy
aránt alkalmas készülékeket is.
Tartunk a dísztavak őszi víztele
nítéséhez szivattyúkat, a vízellá

táshoz házi vízműveket, és nagy
teljesítményű búvárszivattyú
kat, ha például megemelkedik
a talajvíz. Ezen felül szinte min
denféle eszközt kínálunk, ami
re a kertekben szükség lehet: a
tömlőskocsikon keresztül a kü
lönböző csatlakozókon át az ön
töző és szórófejekkel bezárólag
– mondja Czakó Zsolt.
Bár a kerti szezon a tél bekö
szöntével gyakorlatilag a végé
hez ér, az otthon tisztaságát óvó
feladatok nincsenek évszakhoz
kötve.
– Porszívók terén hatalmas a
palettánk, legyen szó porzsákos
vagy anélküli, vezetékes vagy ak
kumulátoros, száraz vagy nedves
porszívókról alapkivitelben és
emelt felszereltségi szinten egy
aránt. A felújításokkal együtt járó

háztartási feladatokhoz is nagy
számban kínálunk gépeket.
Vannak olyan örökzöld termé
kek, amiket folyamatosan keres
nek a vásárlók.
– Nagyon nagy sláger nálunk a
gőztisztító. Ezeknek több fajtája
van, amikkel szinte bármilyen felü
letet meg lehet tisztítani a lakáson,
házon belül: mosogató, csempe,
szaniter, konyhapult, járólap, la
minált lap, szövetek, kárpitok, füg
gönyök, de akár az ablakokat is
lemoshatjuk velük, mégpedig tel
jesen vegyszermentesen.
Miskolcon egyénként már
2013 decemberében is jelen volt
a tisztítási technika területén vi
lágpiac-vezető Kärcher cég. A je
lenlegi, Szentpéteri kapu 80/A.
alatt található üzletben 2015 óta
várják a vásárlókat.

– DE HOGYAN?

A vendéglátók a Klíma és Fűtéstechnikai Kiállítás és vásáron 2020. 07. 15.-én
A közelmúltban robbanásszerűen jelentek meg a hőszivat�tyúk, az akár egy egész lakás
gazdaságos fűtésére is alkalmas hűtő-fűtő klímák, villanykazánok, hővisszanyerős
szellőztetőrendszerek.
A klíma nem egy gép, ami meg
dobja a villanyszámlát. A modern
inverteres klímák már képesek
egész télen biztosítani a család
számára a meleget – nyáron pe
dig a hideget –, mindezt úgy,
hogy az áramszolgáltató jelentős
kedvezményt biztosít, hiszen eh
hez is jár a H-Tarifa. Ugyanez ér
vényes a hőszivattyúra is. Annak,
aki októbertől áprilisig környe
zetbarát berendezéssel fűt, mint
egy 40 százaléknyi kedvezmény
jár az áramszolgáltató számlá
jából – hívta fel a figyelmet Körmöczy Zsuzsanna, a BRS Klíma és
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Megnyitott webshopunk!
https://abaujtejshop.hu/

1286-0/2020

Gázcentrum ügyvezetője, aki cé
gével hosszú évek óta foglalkozik
a megújuló energia népszerűsí
tésével.
A hőszivattyúk is hasonló elven
működnek, de ez estben már fe
lülethűtés-fűtésről beszélünk. Itt
már több szempontot is figye
lembe kell venni. A gép mérete,
áramfelvétele, telepítése komoly
tervezést igényel. Az egyik legis
mertebb gyártó, a Daikin a már
képzett szakemberekből válogat,
és egy több hónapos oktatás ke
retében sajátítható el a hőszivat�
tyú kezelése. Az érdeklődők a BRS
Klíma és Gázcentrumon kívül se
hol máshol nem találkozhatnak
olyan kereskedővel, aki nem
csak tervezi, beszerzi, hanem be
is üzemeli a gépet. Márkakeres
kedőként első kézből kínálják a
Gree, a Midea, a Daikin és számos
további nagyvállalat termékét. A

Bosch már jól bevált, ismert kon
denzációs kazánja mellett, a BRS
forgalmazza a Bosch saját klímá
ját és hőszivattyúját is, amely nem
csak az üzletből személyesen, ha
nem a hideget.hu, illetve a mele
get.hu webáruházon keresztül is
megvásárolható.
– Számos konferencián és
oktatáson veszünk részt, hogy
megértsük ezeknek az olykor
több milliós berendezéseknek
a működését és telepítési fel
tételeit, ezzel önöknek segíteni
a saját házuk legjobb gépésze
tének megtervezését – hang
súlyozta Körmöczy Zsuzsanna.
– Szánjanak rá időt, hogy a BRS
szakképzett csapatának segítsé
gével a következő 30-50 évben
környezetbarát és kellemes ott
hont teremtsenek maguknak! –
zárta gondolatait a Gázcentrum
tulajdonosa.

BRS Klíma és Gázcentrum
l Korszerű hűtő-fűtő klímák l hőszivattyúk

Ingyenes kiszállítás péntekenként Miskolcon

l elektromos kazánok és konvektorok
l kondenzációs kazánok
l vízmelegítők

Abaújtej depó (Miskolc, Szeles u. 53.)
Nyitvatartás: hétfőtől szombatig 6-11 óra

NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!
Fájdalommentes Arteriograph
érdiagnosztika Miskolcon

a BRS Klíma és Gázcentrumból.
Miskolc, Soltész N. K. u. 161.
www.gazcentrum.brskft.hu
TEL.: 70/33-88-550
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a Pátria Üzletházban lévő
Alma Gyógyszertárban
szerdánként 8-12 óra között!
Előjegyzés telefonon:

46/400-225, 20/256-4222

1262-0/2020

1290-0/2020

Műanyag-nyílászárók
cseréje óriási
kedvezménnyel!
Szolgáltatásaink:

ALAPOT SZÁLLÍTUNK
és a koszorúját is megöntjük!

Beton-szaktanácsadás,
gyártás, szállítás
és szivattyús bedolgozás
Acél
tó
on
bizt sági aj
s
kedvezménye
!
on
ár

Díjtalan áraján
lat, felmérés!
Rövid határidő!
Gyártás egyedi méretre.
Teljes körű kőműves-helyreállítás.

Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft.
Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528.
Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em.
Nyitva h-p: 9-14 óráig, sze: 16-18óráig, sz: 9-12
óráig www.aluport.hupont.hu

Betonacél-kengyelek
egyedi méretben is!

3D

KONYHATERVEZÉS!

1278-0/2020

• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók
• redőnyök, reluxák
• rovarhálók
• szellőzők
• erkélybeépítések,
télikertek
• HiSec acél
biztonsági ajtók
• garázskapuk

1288-0/2020

1224-0/2020

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

ÓRIÁSI bemutatókészlet HELYBEN!

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

Homok-, kavics-, kőértékesítés
kis és nagytételben is
Részletekért érdeklődjön:
Telefon: 30/32-90-800
E-mail: info@remixbeton.hu
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CEGA, A MINŐSÉG ÉS
A TREND BÚTORBOLTJA

A bútor elengedhetetlen
része életünknek, sokféleségük csodálatos. A Cega Bútor
1997-ben alakult Miskolcon,
családi vállalkozásként. A
minőséget helyezik előtérbe
a szépséggel ötvözve. Bemutatótermük a Szent Anna tér
1-3. szám alatt található.

Kínálatukban megtalálhatóak ülőgarnitúrák, franciaágyak,
nappali szekrények, egyedi méretre gyártott beépített szerkények és konyhabútorok számítógépes látványtervvel. További
segítséget nyújtanak lakberendezési tanácsokban. A lakás legszebb „ruhadarabját”, a függönyt
vagy rolót kérésre méretre varrják. 2016 óta termékeik már
webáruházban is elérhetőek.
– Kínálatunk széleskörű, vevőbarát árakkal. Munkánkat
gyorsan végezzük, kiváltképpen a konyhabútoroknál és a
beépített szekrényeknél, hiszen raktárkészletről dolgozunk – mondta Czeglédy László, a Cega Bútor cégvezetője.
– Nagyon fontos a minőség:
kárpitos bútoroknál csak olyan
szintet képviselünk, amit nyugodt szívvel adunk el. Gyártó
és gyártó között óriási különbségek vannak. Nem mindegy
a szövet, az ülőgarnitúrák ös�szetétele, illetve a vázszerkezet.

Igényesebb, amelyiket tömör
favázzal készítenek el. Csak
olyan gyárakkal próbálom meg
felvenni a kapcsolatot, amik a
felső kategóriát képviselik.
Mindig az adott trendnek
megfelelő árut kínáljuk, a bolt
berendezését sokszor változtatjuk új bútorokkal. Most a
magasfényű, illetve matt konyhabútorokat keresik vevőink a
betonszín minden árnyalatával.
A sarokgarnitúra még mindig
hódít, de szintén előtérbe kerültek a nagyméretű kanapék
is forgófotellel vagy akár puffal.
Ez utóbbiakat november elejétől láthatják élőben a bemutatótermünkbe betérők, de a
webáruházunkban már megtalálhatóak. Az új lakásokba az
elemekből összerakható kanapékat keresik. Csoda dolgokat

lehet kihozni ezekből: sarokelem mellé egy kettes ülés, majd
egy fotel, de bárhogyan variálható a sorrend.
Termékeiket külföldről szerzik be. A járvány időszakában
megnövekedett a rendelési határidő. – Ennek ellenére sokan
vásároltak, ugyanis mindenki
otthon ült, és megunta nézni
a négy fal közötti berendezést,
ezért lakásfelújításba kezdtek
− mondta a cégvezető. A Cega
Bútor célja, hogy az otthon töltött perceket élményként éljék
meg vásárlóik. Italissima Home
üzletük már évek óta a lakberendezés egy új szintjét képviseli Magyarországon. Egyedi
kiegészítőket és a világ olyan
híres divatmárkáit hozzák el,
mint a Pierre Cardin vagy az
Eva Minge.

HUSZONNYOLC ÉVE SEGÍTIK
A HÁZTARTÁSOKAT
A Trikolor Kft. a környéken a
saját termék kategóriákban
hatalmas raktárkészlettel várja
vásárlóit.
A mai világban a mindennapi
élet nélkülözhetetlen segítői az
elektromos eszközök. Ez alól az
otthonok sem jelentenek kivételt.
– Ha valaki új lakásba költözik,
vagy fel szeretné újítani a konyháját, esetleg egyszerűen csak
elromlott a hűtője, mosógépe,
és újat kell vásárolnia, akkor nagy
szakértelemmel, személyre szabottan tudunk neki megfelelő
készüléket ajánlani, köszönhetően a kellő szakmai hátterünknek
– ismertette a miskolci székhelyű
Trikolor Kft. előnyeit a cég ügyvezetője, Soltész Roland, aki hozzátette, mindig nagy hangsúlyt
fordítanak a minőségre. – Megválogatjuk, hogy milyen gyártók
termékeit forgalmazzuk, figye-

lünk a hibastatisztikára, valamint
csakis kimagasló ár-érték arányú
árukkal dolgozunk. Úgy gondolom, a fent említett okok miatt
nem tud nálunk mellé nyúlni egy
tudatos vásárló.
Sokak számára lényeges szempont, hogy a kiszemelt termékre, készülékre ne kelljen heteket
várni.
– Széles termékpalettát kínálunk a háztartási gépek, rozsdamentes és gránit mosogatótálcák terén. Miskolcon található
raktárkészletünknek köszönhetően kínálatunk jelentős része
azonnal átvehető – mondta Soltész Roland. Bár a Trikolor.hu üzleti forgalmának nagy részét az
országos kiszállítás adja, miskolci
cégként fontos számukra, hogy
kiszolgáljuk a helyi vevőket is.
– Az üzletünkben személyre
szabottan tudunk ajánlani készülékeket a vevői igényeknek meg-

felelően – hangsúlyozza Soltész
Roland, aki szerint elterjedt tév
hit, hogy a fogyasztói társadalomban legfeljebb egy-két évre
gyártanak termékeket. – Ha szokásainknak megfelelően választunk, az növeli a gépek élettartamát. Kulcsfontosságú tehát, hogy
megtaláljuk azt a terméket, ami
a leginkább harmonizál az adott
vásárlói igényekkel.
A Trikolor Kft. majdnem harminc éve segíti a miskolci háztartások mindennapjait.
– A cégünk 1992-ben alakult,
családi vállalkozásként, akkor
még csak javítással foglalkoztunk.
A szerzett tapasztalatokat kiválóan tudjuk hasznosítani a termékpalettánk kialakításakor. Teljes
szolgáltatást nyújtunk: nem csak
a kiválasztott terméket tudják beszerezni nálunk az ügyfelek, de
vállaljuk a kiszállítást és üzembe
helyezést is.

1267-0/2020

Apróhirdetés

Aranykalászos gazda (OKJ: 31
621 02, eng.sz.: E-000683/2014/
A005), Óvodai dajka (OKJ 32 140 01,
Nyt.sz.: E-000683/2014/A031), „Építő- és anyagmozgató gép kezelője,
Targoncavezető (OKJ 32 582 02,
Nyt.sz.: E-000683/2014/A001)” OKJ
tanfolyamok indulnak Miskolcon
ősszel a Dekra Akademie Kft. szervezésében. Érdeklődni: 30/7681234.
1272-0/2020

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink! Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes
áron a Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

1261-0/2020

1275-0/2020

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

Az akció érvényes: 2020. 10. 10-től 2020. 10. 16-ig

Star kéztörlő, 2 tekercs, 79,5 Ft/db
199 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
349 Ft
Cif mosogató ut., 500 ml, 678 Ft/l
399 Ft
Duck WC-gél, 750 ml, 531,99 Ft/l
449 Ft
Star WC-papír, 10 tekercs, 39,9 Ft/db
529 Ft
Aquella antibakteriális nedves törlő
999 Ft
Syoss ammóniamentes hajfesték
1199 Ft
Glade One Touch ut., trió
1299 Ft
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml
1199 Ft
Ariel mosópor, 1,35-1,5 kg
1399 Ft
Ariel mosógél, 1,1 l
1399 Ft
Fonott kosár „L”
2199 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs
1999 Ft
Zománcfesték 0,75 l
2499 Ft
Diszperzit 14 l
7499 Ft
Futószőnyeg 2, 3, 4 m hossz, 80 cm széles		

159 Ft
299 Ft
339 Ft
399 Ft
399 Ft
799 Ft
999 Ft
999 Ft
1099 Ft
1299 Ft
1299 Ft
1499 Ft
1799 Ft
1999 Ft
5999 Ft
3299 Ft/fm

267-17/2020

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján
történő értékesítésre meghirdeti 2020. október 19-i beadási
határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:
Cím
(Jelleg)

Alapterület
(m2)

Minimális
bruttó
ajánlati ár (Ft)

Csabavezér utca 55.
41393 hrsz
(beépítetlen terület)

telek: 1545 m2

15 500 000

Gémeskert utca
49672/4 hrsz
(beépítetlen terület)

telek: 491 m2

3 200 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, a Miskolc,
Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodában, valamint
a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást
annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.
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HYBRIDEKBEN IS
ERŐSÍTENEK

Töretlen a vásárlási kedv az
ország legrégebbi Fiat-márkakereskedésében, a járványhelyzettől függetlenül teljesíteni
tudták az éves tervet a Twin ’93
Kft.-nél. A hybrid modellek iránti kereslet felfutását várják.

A Fiat – és a velük együtt kínált
Jeep – modelloffenzívába kezdett,
Miskolcra az év utolsó negyedében érkeztek új, illetve frissített típusok. Ezek már döntően elektromos és plug-in hybrid járművek.
Telekdi Csanád értékesítési vezető
érdeklődésünkre elmondta, már
rendelhető a Fiat-család teljesen
elektromos autója, az 500e, amihez állami támogatással, kedvezményesen juthatunk hozzá. De
már kaphatók a Mild hybrid változatok is, mind az 500-asnál, mind
a Pandánál. Erről a rendszerről azt
kell tudni, hogy a „lelke” egy közel
4 kW teljesítményű indítómotor
generátor, ami lassításkor visszatáplál a vezető ülése alatti, apró lí-

tiumion-akkumulátorba. A visszanyert áramot a start-stop rendszer
által dirigált újraindításokra és a 30
km/h alatti motor nélküli siklásra használja a rendszer. A Jeepnél
egy komolyabb technika kapható,
hiszen a zöldrendszámos plug-in
hybridekben a benzinmotort egy
nagyobb teljesítményű elektromotor egészíti ki.
– A bevezetés előtt álló 500e-vel
még ismerkednek a vásárlók, a
hybrideket viszont már elfogadták,
ugyanannyira keresik, mint a ben-

zineseket. A Jeep plug-in hybridjei
szintén annyira frissek még, hogy
a napokban tartunk egy kétnapos
oktatást. De már rendelhetők, van
bemutató- és tesztautónk is, várjuk
a minimális faceliften átesett modellek iránti kereslet felfutását.
Az ország legrégebbi Fiat-márkakereskedésében azt tapasztalják, hogy a vásárlási kedv töretlen
a járvány ellenére is. Olyannyira,
hogy egyedül a hiányzó raktárkészlet okoz gondot. A beszállító
miatt vannak időnként fennakadások a Fiat személyautóknál, de az
éves értékesítési tervet már most
sikerült teljesíteni.
– Optimistán állunk a mostani
helyzethez is, egészen jól ki tudjuk
elégíteni mind a kishaszongépjárművek, mind a személyautók iránti
igényeket.
A Lorántffy utcán található Twin
’93 Kft. immár 27 éve forgalmaz Fiatokat, két éve pedig Jeepeket – ez
erős érv a kereskedés mellett.
1277-0/2020

GUMI-ÉRT BT.

HYBRID JEEP® MODELLEK
AKÁR 12 390 000 -TÓL

Személy-, teher-, kisteher-,
4X4-, munkagép-,
mezőgazdaságigumiabroncsok
és tömlők értékesítése,
szerelése, centrírozása,
javítása. Gumihotel.
Könnyűfém és lemezfelnik
értékesítése, javítása.
Gyorsszerviz,
ingyenes állapotfelméréssel.

Vegyes átlagfogyasztás: 3,9-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 89 g/km. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért érdeklődjön a hivatalos márkakereskedésben,vagy látogasson el a www.twin93.hu weboldalra. A fenti ár a FIAT 500 Hybrid modellre vonatkozik.

1276-0/2020

3533 Miskolc, Komlóstető u. 20/A
Nyitva: h-p 8.00-17.00, szo 8.00-12.00
Telefon/fax: 46 333-181. Mobil: 30 955-8770 06 30 299-6214
www.gumi-ert.aranyoldalak.hu gumiertbt@gmail.com

Telefon: 30/9450-228
E-mail:
info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzatkészítés,
kárpitjavítás
Méretpontos,
minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:
az autós hálás lesz érte!
1265-0/2020

1276-0/2020

FIAT hybrid modellek
AKÁR 4 251 000-tól

TWIN 93 KFT.
3533 MISKOLC, LÓRÁTFFY ZS. U. 36.
Telefon: 06 70 333-9606, 06 20 398-8883
E-mail: twin.kft@upcmail.hu, www.twin93.hu

1228-0/2020

GUMISZERVIZ KOMLÓSTETŐN

ÉLJ SZABADON!
A fent közölt ár a Renegade 1.3 Hybrid modellre vonatkozik. A képen szereplő Jeep modellek vegyes átlagfogyasztása 1,9-2,3 l/100 km, a CO2-kibocsátása pedig: 44 g/km. A kép illusztráció, a részletekért látogasson el
a www.twin93.hu weboldalra.

1285-0/2020
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A legjobb 64 között Újra Miskolcon a Barátság Maraton
A MOL Magyar Kupa 6.
fordulójában a Balassagyarmat ellen játszott a DVTK,
és Gheorghe Grozav, valamint Hegedűs János góljával magabiztosan jutott tovább a MOL Magyar Kupa
legjobb 64 csapata közé.
Feczkó Tamás szerint a korán megszerzett vezetés után
túlzottan megnyugodott a
csapat, és kevés helyzetet alakított ki az első félidőben.
A második játékrészben ez
megváltozott, ám a DVTK
vezetőedzőjének akkor azért
volt hiányérzete, mert a csapat
nem értékesített még több lehetőséget. – A másik oldalon
viszont Danilovićnak nem is
akadt dolga a kirúgásokon kívül. A csapatból többen nem
a megszokott posztjukon ját-

szottak, ami nemcsak sérülésnek és a válogatott meghívójának, hanem a kíváncsiságnak
is köszönhető. Most az a legfontosabb feladatunk, hogy
az OTP Bank Ligában is kapott gól nélkül tudjunk lehozni egy mérkőzést – értékelte a
mérkőzést Feczkó Tamás.
A DVTK jutott tehát a
MOL Magyar Kupa 7. fordulójába a legjobb 64 csapat közé, ahol az NB I.-es
csapatok ismét kiemeltek,
azaz egymással nem találkozhatnak. A találkozót az
alacsonyabb osztályú csapat otthonában rendezik. A
forduló párosításait október
10-én, szombaton 19:15-től
az MTVA M4 Sport élő műsorában sorsolják. A hivatalos játéknap október 28.
dvtk.eu

Október 18-án, vasárnap
rendezik meg a 19. Miskolci
Barátság Maraton Utcai Futófesztivált.
A rendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és
a társrendező Marathon Club
tagjai az 5,25 km-es belvárosi körpályán négy egyéni távot
(minimaraton, kismaraton, félmaraton, maraton) és félmaratoni váltót kínálnak a futóknak,
de gondoltak a gyerekekre is,
akiknek 600 méteres és 1,8 kmes futamokat hirdettek meg. A
kedvezményes előnevezés október 11-én zárul, de a helyszínen
is lesz mód nevezni. Bővebb in-

formációk, nevezési díjak, menetrend a maratonclubmiskolc.
hu oldalon érhetők el.
A verseny idejére, azaz vasárnap hajnali 6:30-tól délutánig
4-ig lezárják a gépjárműforgalom elől a belváros verseny által érintett részét. Nevezetesen:
a Görgey – Corvin – Vörösmarty – Uitz – Toronyalja – Petőfi – Dayka utcák – Városház
tér – Déryné – Serbu Adolf utcák – Hősök tere – Horváth I.
– Szentpáli – Corvin – Dankó
P. – Szilágyi D. (járda) – Budai
J. – Görgey utcák – Sportcsarnok útvonalak és állomások
által meghatározott szakaszokat. Az érintett közlekedési

Négy egyéni távot és félmaratoni váltót kínálnak. Fotó: V. Cs.

csomópontokban a nap folyamán rendőri biztosítás és tájékoztatás segíti az autósokat. A
forgalmi korlátozások a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
buszjáratainak az útvonalát is

érintik, ezekről a változásokról az MVK idejében tájékoztatja majd az utazóközönséget.
A verseny fővédnöke Veres Pál
polgármester, kiemelt támogatója a miskolci önkormányzat.

ÚJABB MECCSEKET HALASZT AZ MVLC
Újabb két mérkőzést volt
kénytelen elhalasztani pozitív koronavírustesztek
miatt a férfi vízilabdacsapat. Lesz mit pótolni tehát
Kis István tanítványainak,
ha – a remények szerint – a
hónap végén újra játékba
lendülhetnek.
– Nyilvánvaló, hogy bajnoki
mérkőzésről egyelőre szó sem
lehet – szögezte le megkeresésünkre a PannErgy-MVLC
szakmai igazgatója. Bachner

Andrástól megtudtuk, az elmúlt időszakban volt, hogy egy
tucat játékos és edzők is pozitív tesztet produkáltak. Mostanra annyi változott, hogy
már „csak” öten minősülnek
fertőzöttnek. A következő két
mérkőzést azonban így is el
kellett halasztaniuk: a KSI és a
DVSE elleni már a hatodik és
a hetedik volt a sorban. A miskolci pólósok szeptember eleje
óta nem játszottak tétmérkőzést. Elmaradt – idősorrendben – a Honvéd, az Eger, az

OSC, az FTC és az SZVE elleni meccs is.
– Látható, lesz mit pótolnunk. Ha minden jól megy,
akkor valamikor a hónap végén kapcsolódhatunk be újra
a bajnoki küzdelmekbe, és
lejátszhatjuk az elmaradt találkozókat a nemzetközi szereplések miatt elrendelt szünetben.
A játékosok és a szakmai
stáb továbbra is karanténban marad tehát. Akkor sem
ugranak azonban azonnal

mély vízbe, ha megvannak
a szükséges negatív tesztek:
az újra egészséges pólósokat
egyebek mellett kardiológiai
vizsgálatnak vetik alá, és csak
új sportorvosi engedéllyel
térhetnek vissza a játékhoz.
Mindenféle
szövődményt
szeretnének kizárni, ezért a
szigorú vizsgálatok sora. Erről határozott a Magyar Vízilabda Szövetség is a sportolók egészségének megőrzése
érdekében.
Kujan István

Hirdetés

ODAFIGYELÉST KÉR,
ÉS CSALÁDTAGGÁ VÁLHAT

– Igazából: mindnyájunkat.
Nincs, aki ne venné észre, sok a
füst, égetik az avart, sok a levegőben szálló szennyeződés. És
ne tudná, hogy ez káros – válaszolt F. Nagy Zsuzsanna, a LIFE
HungAIRy projekt szakértője.
– Sajnos még a hagyományos
módon gondozott kertekben,
családi házas udvarokon szokás az avart, lombot elégetni.
A konyhai zöldséghulladékot a
kukába tenni, azt elszállíttatni a
szeméttelepre. Ez is, az is szen�nyezi a levegőt. Az erdőben láthatjuk, a természet képes mit
kezdeni a hatalmas szervesanyag-mennyiséggel, ami keletkezik. Ezért azt mondjuk: komposztálj a természettel! Lessük
el, és tanuljuk meg tőle, hogyan
kell ezt mindenki javára csinálni!
Ahogy a Zöld Kapcsolat
Egyesület tanácsadója meséli,
mind többen jönnek rá: „Amit

eszel, azzá leszel. Aminek íze
van, illata van, és helyben terem, nekünk és a környezetünknek az a jó.” Az emberek 70
százaléka fontosnak tartja ezt,
és odafigyel rá. Abban is segít
a komposztanyag, hogy mű
trágyázás nélkül, házilag, saját
magunknak termeljük meg az
asztalra kerülő élelmiszereket.
Amit komposztként hasznosítunk, nem válik hulladékká,
nem kell a szemétlerakóra szállítani sok ezer tonnányi men�nyiségben.
– A komposztálás a legtöbbünk számára elérhető. Nem
csak családi házban élőknek,
de panellakóknak is. Tudok
olyanokról, akik erkélyre telepítik a komposztálóládát. A
szomszédoktól is begyűjtik a
komposztálnivalót. Volt az érdeklődők között, aki a
hatodikon lakik. Létezik
megoldás a lakásban való
komposztálásra – meséli F. Nagy Zsuzsanna. – A
miskolciak harmada családi házban él. Csak annak

van nehezebb dolga, aki, úgymond, kényelmi kertészkedést
folytat, csak tuja van meg zöld
fű. A komposztálás arról szól,
hogy „összetett” legyen a halomba begyűjtött anyag. Minél változatosabb, annál jobb.
Faapríték, zöld és barna anyag,
száraz nyesedék, ami a kertből, meg a konyhából kikerül.
És ami keletkezik, az jó: palántaföldnek, tápanyagpótlásnak,
virágcserépbe, javítja a talajszerkezetet. Akár a balkonon is.
Szóval kinek és miért ajánlható a komposztálás kipróbálása? Zsuzsanna szerint:
– Ha valaki környezettudatos, és erre szeretné nevelni
a gyermekét is, akkor ez a minimum. A komposzthalmunk
egy kis odafigyelést igényel, de
hamar családtaggá válhat!
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Komposztáló fakereteket
kaphatnak az érdeklődők a
miskolci polgármesteri hivatalban, azokat használva a
„zöld” törekvések részévé válhatnak maguk is. Tehetnek a
környezetért, javíthatják háztartásuk működését az ökologikus gondolkodás jegyében,
elszállítandó szemetet spórolhatnak meg. Szombaton
van a komposztálás napja! Kit
is érint, kiket érdekelhet ez a
téma igazából?
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Miskolci Napló

A SALAKÖNTÉS PILLANATÁT IDÉZI MEG
A szobor megvalósítását
illetően mindenki elkötelezett, jelenleg az alkotó és
a városvezetés is a járványhelyzet javulását várja.
Folytatás az 1. oldalról

A történet látszólag egy helyben állt egészen 2019 végéig, a
tavaly felállt új városvezetés
álláspontja ugyanis az volt: a
szobor jó helyen lesz ott, ahová
Kraitz Gusztáv megálmodta.
„A világhírű művész ajánlata
nagylelkű. Meggyőződésem,
hogy Miskolcnak kötelessége
szívesen fogadni ezt a felajánlást és mindent megtenni
azért, hogy a művész akarata
teljesüljön” – nyilatkozta
akkor Szunyogh László, városi
főépítész, aki azt is hozzátette:
a polgármesteri hivatal újra
megvizsgálta a helyszínt, és
arra jutott: az alkotás Újgyőri
főtéren való elhelyezése szimbolikus, hiszen anno a Miskolcot és Diósgyőrt összekötő
országúton innen nyílott a
Vasgyárba vezető út. Ráadásul
igazából sem az autós forgalmat, sem a tömegközlekedést
nem zavarja majd.
Sosem szakadt el Miskolctól
Kraitz Gusztáv Diósgyőr,
Vasgyár, Miskolc szülötte, a
Svédországban élő világhírű
szobrászművész tervezte a
New-York-i ENSZ Székház
előtt álló Wallenberg-emlékművet is (ez egyébként a

tervezett kohászemlékműhöz
hasonlóan szintén egy körforgalom közepén van – a szerző).
A város által 2008-ban Pro
Urbe díjjal elismert képzőművész 2006-ban már tett egy
nagyvonalú gesztust Miskolc
felé: az ő ajándéka a Szinva
teraszon található két almaszobor is. Az alkotó lapunknak
azt mondta, bár már hosszú
évtizedek óta Svédországban
él és alkot, szülővárosától, Miskolctól teljesen sosem szakadt
el: ma is élő kapcsolatok kötik
Magyarországhoz.
– Én a Második utcán
születtem és nevelkedtem fel,
így nekem sok emlékem van
a Vasgyárról, ott dolgozott
édesapám is. Ilyen például az
is, hogy éjszakánként vörösre
festette az eget az, amikor a salakot öntötték. Ennek állít emléket az alkotásom – mondta.
Az, hogy emléket kellene állítani a diósgyőri vasgyártásnak,
először úgy tíz-tizenkét évvel
ezelőtt merült fel. „Az ötlettel
akkor Fedor Vilmos, korábbi
alpolgármester keresett meg,
utána született meg a fejemben
az alkotás képe” – idézte fel a
művész.

Diplomamunkáikat is
Miskolcnak szentelték
A városháza aulájában
hét ifjú miskolci építész
formabontó elképzelései
láthatóak.

A kohászemlékmű makettje. Fotó: Juhász Ákos

Monumentális méretek
A majdani kohászemlékmű
egyébként monumentális méretekkel rendelkezik: az alapját
egy két-három méter magas, és
körülbelül tizennyolc tonnás
eredeti, egykori acél salaküst
adja, a művész ebbe szerelne
bele egy világítást, ez este hattól éjjel egyig minden órában
bekapcsolna, és fényével húsz
percen át festené vörösre az
eget. Akárcsak annak idején a
salaköntés. Az alkotás mellett
pedig két táblán idéznék fel a
vasgyártás történetét.
Május 1-jén a majdani emlékmű alapkövét a járványhely-

Ön is segítheti az ügyet
Az emlékmű felállításának egy részét a művész ajánlotta fel,
a fennmaradó összeget pedig közadakozásból finanszírozná
a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány. A szervezet a
„Kohászati Emlékműért” néven elkülönített bankszámlaszámra várja az adományokat: 11734004-25959499 (OTP Bank).
Szükség esetén adományigazolást is adnak.

zet miatti korlátozások idején
rakták le, Szunyogh László
szerint a gesztussal Miskolc
azt szerette volna kifejezni: a
város valóban elkötelezett az
alkotás mielőbbi megvalósítását illetően. Jelenleg a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. zsűrijétől várják
vissza a hivatalos véleményt, a
véleményező művészek szóban
azonban elismerően nyilatkoztak úgy az alkotásról, mint
a helyszínről – tette hozzá a
főépítész.
– A tényleges munkálatokat
csak Kraitz Gusztáv felügyeletével szeretnénk elkezdeni, ehhez
érthető okokból a művész is
ragaszkodik. Éppen ezért a város
úgy döntött, a járványhelyzet
alatt mindent előkészítünk, és
várjuk, hogy ismét lehetővé váljék a biztonságos utazás számára
– hangsúlyozta a főépítész.
Tajthy Ákos

„2020. évi miskolci építész
diplomamunkák”
címmel
nyílt kiállítás kedden a városháza aulájában. A tárlat Gulyás Eszter, Kovács Emese, Lévai Csaba, Peitl Péter, Pinczés
Gergő, Pirity Ádám és Váradi
Alex munkáit vonultatja föl.
Veres Pál, Miskolc polgármestere megnyitóbeszédében
úgy fogalmazott, öröm számára, hogy az ifjú tehetségek
tárlatának a polgármesteri
hivatal aulája adhat otthont,
hiszen „minden település
számára nagyon nagy öröm,
ha szülöttei tanulmányaik
befejezése után visszatérnek
szülővárosukba”.
– A most bemutatott hét
építész mindegyike Miskolc
vonatkozásában készítette el a
diplomamunkáját. Mondhat-

juk azt is, hogy életük egyik
legemlékezetesebb pillanatában is fontosnak tartották,
hogy kifejezzék a város iránti
lojalitásukat,
kötődésüket,
érdeklődésüket. Éppen ezért
ezeknek az alkotásoknak a
szerzői bárhol is folytassák
munkájukat, Miskolc mindig
büszke lesz rájuk. Bízom benne, hogy munkáikkal itt, Miskolcon a következő években
sok helyen találkozom majd
– hangsúlyozta a városvezető.
Szunyogh László, Miskolc
főépítésze beszédében személyesen is szólt az ifjú építészekhez, hangsúlyozva: a tervek
mindegyike komplex, innovatív, jól átgondolt megoldásokat
vonultat fel, olyanokat, melyek
később továbbgondolhatók,
illetve olyanokat, „melyek nem
is értem, hogyan nem jutottak
korábban senkinek az eszébe.”
A kiállítás hivatali időben térítésmentesen tekinthető meg.
Tajthy Ákos

Azért a víz az úr 3. rész

TÁJKÉP ÁRVÍZ UTÁN
Megemlékezésünk első két
részében szó esett az 1878-as
árvíz közvetett és közvetlen
okairól, majd néhány
kiragadott beszámolón
keresztül képet kaphattunk
azokról a borzalmakról,
amelyeket átélt a lakosság a
pusztítás éjjelén, azonban a
rombolás mértékével csak
pirkadatkor szembesülhettek a miskolciak.
Túlzás nélkül állítható, hogy
reggelre a fél város romokban
hevert. A lakóházak nagy része
lakhatatlanná vált, a lezúdult
uszadék az összes hidat megsemmisítette, így Miskolc északi és déli része között sokáig
nem volt lehetséges az átjárás.
Az ár olyan erővel rohant végig
a városon, hogy bizonyos helyeken még az utcaköveket is
felszaggatta, elpusztult állatok
és emberi holttestek hevertek
a város számos pontján. Az
árvíz által leginkább sújtott terület a mai Széchenyi, Kossuth,
Palóczy, Ady, Batthyányi és
Madarász Viktor utcák voltak.
A Búzavásártér (mai Búza tér)
teljesen megsemmisült, így az
ott tárolt kukorica-, árpa- és
búzakészletek is odavesztek. A
Széchenyi utcán lévő üzleteket,
valamint a mai Kossuth utcában lévő közkórházat teljesen

elmosta az áradás, mint ahogy
az egykori Forgóhíd, az evangélikus gimnázium, a katolikus
elemi iskola, a minorita rendház, a református ápolda és a
színház majd’ minden épülete
áldozatul esett a hömpölygő
víztömegnek.
A halottak számáról a kezdeti
időszakban ellentétes adatok
jelentek meg, de már akkor is lehetett tudni, hogy teljes családok
vesztek oda, a pincelakásokban
élőknek szinte esélyük sem volt
megmenekülni. A holttesteket
a Major udvarba, a Kálvária
dombra, valamint az izraelita
kórházba szállították, ezekre a
helyszínekre érkeztek a hozzátartozók azonosítani szeretteiket. Szeptember 2-án egész Miskolc gyászolt, mikor eltemették
őket. Az áldozatok nagy részét
a mindszenti római katolikus
sírkertben, míg azt a 65 embert,
akit nem tudtak azonosítani, a
forrásvölgyi közös temetőben
helyezték örök nyugalomra.
Összesen 277 áldozatot követelt
a megáradt Szinva és Pece-patak
tombolása.
A város újonnan kinevezett
polgármesterének,
Soltész
Nagy Kálmánnak jutott a hálátlan feladat, hogy a várost újjáépíttesse, aki már a katasztrófa másnapján vészbizottságot
állítatott fel, hogy megkezdjék

a kárfelmérést. Szeptember
19-én elkészült a polgármesteri jelentés, ami részletesen
beszámol az árvízkárokról:
eszerint 1.739.771 forintnyi
kár keletkezett, 2182 házból
698 ház vált lakhatatlanná,
míg 1484 ház megrongálódott.
A városi tulajdonban mintegy
200.000 forintnyi kár esett.
A kárfelmérés után következtek a helyreállítási munkálatok. Az élelmiszerhiány, az
egészségügyi és az építészeti
problémák voltak a legégetőbbek, erre albizottságok alakultak. Gyorsan elkezdték a tetemek összehordását, valamint
sürgős feladat volt, hogy „az
iszapot, a moszatot, a szemetet,
ha a legnagyobb erőfeszítéssel
is, el kell távolítani, mert számtalan betegség kutforrásává
válhatik, mi csak fokozná a
nyomort”. Hamar hozzáfogtak
az ideiglenes hidak építéséhez
is, hogy a közlekedési akadályokat elhárítsák.
Miskolc azonban továbbra
is pénzügyi gondokkal küszködött, ezért a város vezetése
„Kérő Szózattal” fordult az országhoz. A vármegyében lévő
települések erejükhöz mérten
küldtek élelmiszert, ruhákat,
majd később az ország minden
részéből érkeztek adományok.
Dobsinából, Sátoraljaújhelyből

A Széchenyi utcán lévő üzleteket teljesen elmosta az áradás

60 bányamunkás és 20 tűzoltó érkezett, de a vármegye
napszámosokat is küldött,
hogy a helyreállításban segítsenek. Pénzbeli adomány
érkezett többek között Ferenc
Józseftől, Erzsébet királynétól,
az egri püspöktől, nagyobb
üzemektől, de még kispénzű
magánemberektől is. Ám a
befolyt összeg még így is csak
töredéke volt a majd’ kétmilliós kárnak, így Miskolcnak ezt
önerőből kellett kipótolnia,
melyet
közadakozásokkal,
valamint városi tulajdonú
földek eladásával igyekeztek
„összekalapozni”. Az árvízről
megemlékező kiadvány, a

Miskolc gyásza címet viselő
emlékkönyv sokszorosításából, majd értékesítéséből tett
szert jelentős bevételre a város.
1879 márciusára fejeződtek
be a romeltakarítási munkálatok, valamint ekkorra gyűlt
össze az az összeg, amelyből az
újjáépítést el lehetett kezdeni.
Soltész Nagy Kálmán ebben
az időszakban terjesztette a
városvezetés elé részletes jelentését, melyben megemlítette
az okokat, a károk nagyságát,
beszámolt a város pénzügyi
helyzetéről, majd kijelölte az
újjáépítés legfőbb szempontjait. A városrendezési teendők
bizonyos pontjait – leginkább

azokat, amelyek egy újabb árvíz
elkerülése érdekében születtek
– különböző okok miatt máig
nem valósították meg.
A katasztrófa után 50 évvel,
1928. augusztus 31-én avatták
fel Gárdos Aladár emlékművét a Szent Anna téren, mely
mementója Miskolc mindmáig legborzalmasabb éjszakájának. Amikor elsétálok
mellette, kénytelen-kelletlen
eszembe jut az emberiség
egyik legnagyobb problémája:
általában csak akkor cselekszünk, amikor már a baj
megtörtént.
Nagy Attila
történész
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MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA

PROGRAMOK
Október 10., szombat
11:00-15:00
Múzeumok
Őszi Fesztiválja – szeizmikus műszerek bemutatója,
beszélgetés a 250 éves diósgyőri kohászatról, gyerekprogramok, tárlatvezetés, újmassai Fazola-kohó
14:00-16:30 TheShow, Ady
Endre Művelődési Ház
18:30 Aluinvent DVTK Ludovika FCSM Csata, Generali Aréna
19:00 Csajszombat, Block
Bistro
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 Apiterápia – gyógynövényszakértő
előadása, Diósgyőri vár
Október 12., hétfő
14:00 Ingyenes senior torna, Célpont Közösségi Tér,
jó idő esetén Vörösmarty tér
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19:00 Dr. Hajós és dr. Majoros –Hajós András és Majka
előadása, Művészetek Háza

A Herman Ottó Múzeum
idén is csatlakozott az országos Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozathoz,
melynek központi mottója
ezúttal a „Távol is közel…”.

Október 13., kedd
17:00 Jean-Marie Cador fotográfus kiállításmegnyitója,
Ifjúsági és Szabadidő Ház
19:00 Kepes András: Csillagok
nyomában, Művészetek Háza

Az idei őszi fesztivál programjait mintegy keretbe foglalja Viszockij életműve: a
Színészmúzeumban október
1-jén nyílt és december 31-éig
tekinthető meg az az emlékkiállítás, mely megidézi a legendás színész-költő színházi
alakításait, valamint ahol máig
érvényes dalait is meghallgathatják. November 10-én, a
fesztivál záróprogramjaként
rendezik meg a Farkasvadászat
– Szubjektív Viszockij címmel
a költő Viszockijt bemutató
eseményt, ahol többek között
kortárs írók, költők reflexióival
is megismerkedhet a közönség.
Október 15-én régészeti
anyagú, mégis az egyik legégetőbb mai globális problémára,
az ember okozta klímaváltozásra rávilágító kiállítás nyílik
a Miskolci Galériában Sziklától a kőbaltáig – az erdőtől a
sivatagig címmel. A kiállítás
újkőkori, csiszolt kőeszközök
segítségével, ökológiai szemlélettel mutatja be a látogatónak
azt a pillanatot, amikor az ember először befolyásolta jelentősen a környezetét, elindítva
ezzel azt a hosszú folyamatot,

Október 14., szerda
9:00 Ingyenes meridiántorna, Célpont Közösségi Tér
Október 15., csütörtök
10:00 és 14:00 Világszép
nádszálkisasszony – zenés
mesejáték, Művészetek Háza
20:00 DVTK–FTC női futball, DVTK Stadion
Október 16., péntek
18:00 DVTK Jegesmedvék – HK Dukla Ingema
Michalovce, Jégcsarnok
18:30 Ingyenes piloxing,
Ady Endre Művelődési Ház
(regisztrációhoz kötött)
19:30 Nomad/Mudfield –
koncertek, 6ix9ine Club
Október 17., szombat
19:00 Csányi Sándor: Hogyan értsük félre a nőket?,
Művészetek Háza
Október 18., vasárnap
9:00 Miskolci termelői nap,
Erzsébet tér
11:15 és 13:15 Történetek a
borról és híres borisszákról –
régész előadása, Diósgyőri vár

mely mára már a fennmaradását is veszélyezteti.
Az október 16-án kezdődő „Fogadj örökbe egy dinót!”
című programsorozattal a gyerekeknek kínálnak önfeledt
szórakozást és játékos tanulást.
Az alsó tagozatosoknak szóló
foglalkozásokon – október 16án, 30-án és november 6-án – a
dinó-nevelőszülővé vált gyerekek mozgalmas ügyességi feladatokat oldanak meg, kreatív
tevékenységek során „életre
keltik” a dinójukat, megismerkednek a valaha Magyarországon élt dinoszauruszokkal,
valamint a szeptember 24-én
bejelentett igazi szenzációs lelettel, az iharkúti álgekkótojással.
Az irodalomkedvelőket igazi csemege várja október 20án a Színészmúzeumban: a
program házigazdájaként Vass
Nóra és Mikita Gábor beszélgetnek Szabó Lőrinc munkásságáról, életéről, és bemutatják
a Spanyolnátha című folyóirat
Szabó Lőrinc 120 c. pályázatának díjazott alkotásait is.
Az őszi fesztivál ideje alatt
további három kiállítás gazdagítja a Herman Ottó Múzeum kínálatát. Október 22-én
nyílik a Miskolci Galériában
F. Balogh Erzsébet Hazatérés/
Homecoming című tárlata,
melyet Bukta Imre Munkácsy-díjas képzőművész, egye-

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő utcafórummal egybekötött burgonya-,
alma- és hagymavásárt szervez október 10-én a Balázs Győző téri Coop-üzlet parkolójában dr. Simon Gáborral együtt;
október 17-én a Jókai-iskola melletti parkolóban Szopkó Tiborral együtt. Az utcafórumok 10 órakor kezdődnek, a vásárok 8:00 - 14:00 óráig tartanak.

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
október 11-én, vasárnap
délután 4 órától a Hámori
római katolikus templomból közvetítik a Magyarok Nagyasszonya búcsút.
A szentmisét bemutatja:
Holló Gábor, a Szent Anna
templom káplánja.

Hirdetés

Szombaton, október 10-én
Lillafüreden, a Limpiászi keresztnél 16 órától szentmisét
mutat be Marosi Balázs diósgyőri káplán. Október 11-én
lesz az újdiósgyőri görögkatolikus Lisieux-i Kis Szent Teréz-templom búcsúja. Előtte,
szombaton családi napot tartanak. Ugyancsak ezen a vasárnapon, délelőtt 11 órakor
lesz a hámori templom Ma-

gyarok Nagyasszonya búcsú
ja. A szentmisét Holló Gábor,
a Szent Anna plébánia káplánja mutatja be.
Október 11-én, vasárnap
délelőtt fél 9-től, 10-től és
délután 4 órától tartanak istentiszteletet a Deszkatemplomban. 11 órakor megbeszélés lesz a templomban a
konfirmációs felkészítésre
jelentkező ifjak és szüleik
számára. A Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség Fiatal Felnőttek Bibliakörének következő alkalma
október 17-én lesz.
A Görögkatolikus Metropólia idén is meghirdeti levelezős tanulmányi versenyét, amire november 6-ig
lehet jelentkezni. További
információ: migorkat.hu.

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
OKTÓBER 10., SZOMBAT 19:00
BÁL A SAVOYBAN, bérletszünet, Nagyszínház
NEM FÉLÜNK A FARKAS
TÓL, Játékszín
OKTÓBER 13., KEDD 19:00 FE
KETESZÁRÚ CSERESZ
NYE, bérletszünet, Nagyszínház

1283-0/2020

OKTÓBER 14., SZERDA 19:00
BÁL A SAVOYBAN, bérletszünet, Nagyszínház
HA ÁTLÉPED A KÜSZÖ
BÜNK, az SZFE Zsámbéki-Fullajtár
osztályának
vizsgaelőadása, Játékszín

OKTÓBER 15., CSÜTÖRTÖK 18:00
SZERELMES
SHAKES
PEARE, Herman ifj. bérlet,
Nagyszínház
OKTÓBER 16., PÉNTEK 19:00
SZERELMES
SHAKES
PEARE, Földes ifj. bérlet,
Nagyszínház
OKTÓBER 17., SZOMBAT 14:00
RÓZSA ÉS IBOLYA, Babszem bérlet, Kamara
19:00 BÁL A SAVOYBAN,
bérletszünet, Nagyszínház
NEM FÉLÜNK A FARKAS
TÓL, Játékszín

Változatos programokkal várják az érdeklődőket. Fotó: J. Á.

temi docens nyit meg. Ugyanitt látható október 29-étől a
Kép/Test/Lét összművészeti
programsorozat keretén belül
megvalósuló időszaki kiállítás,
Teljesítmény címmel.
A közeledő Mindenszentek
ünnepéhez is kapcsolódik az
október 27-én nyíló Népi vallásosság című kiállítás a központi épület képtárában. A magyar népéletben évszázadok
óta meghatározó szerepe van a
hitnek és a vallásnak, ami nem
más, mint egy felsőbb teremtőerőben való bizonyosság. A
kiállítást 2021-re átívelően tervezi a múzeum, részben állandó elemekkel, részben pedig az
évkör ünnepeinek megfelelő,
megújuló tartalommal – kezdéskor így a halottkultuszra
és a temetői kultuszra fóku-

szálva. A megnyitón közreműködik Fehérváry Lilla énekes,
dalszerző, aki többek közt archaikus imákat, az Ómagyar
Mária-siralmat, Mária-legendát ad elő, szintén a Köszönjük, Magyarország! program
jóvoltából.
A személyes jelenlétet igénylő programokon betartják az
aktuális járványhelyzetre vonatkozó szabályokat: a múzeum épületeibe csak testhőmérséklet mérése után, orrot
és szájat eltakaró maszkban
léphetnek be a látogatók, és a
biztonságos távolságtartás érdekében az egy-egy rendezvényen fogadható személyek
létszámát is korlátozzák, ezért
a kiállításmegnyitókon való
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

MOZIMŰSOR
MŰVÉSZETEK HÁZA, URÁNIA-TEREM: Október 8., csütörtök – 14.,
szerda, naponta 16:30 Yakari – a mozifilm, 19:00 Becsületes tolvaj | Október 15., szerda – 21., szerda, naponta 16:30
Óriásláb - Családi bevetés, 19:00 Hab
MŰVÉSZETEK HÁZA, BÉKE-TEREM: Október 8., csütörtök – 14.,
szerda, naponta 17:00 Nincs parancs!, 19:30 Martin Eden
| Október 15., szerda – 21., szerda, naponta 19:30 Nincs gonosz | Október 15., szerda – 18., vasárnap, naponta 17:00
Magdolna | Október 19., hétfő – 21., szerda, naponta 17:00

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Október 12., hétfő: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 09:50 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 ism. (tudományos magazin), 20:00 Híradó ism.,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Polgár
40 (portréfilm), 21:10 Képújság
Október 13., 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 Mérkőzés,
21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság
Október 14., 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
Magyarország kincsei (dokumentumfilm), 20:50 Képújság
Október 15., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Promenád (kulturális
magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 Egy nap a vi-

lág (útfilm-sorozat),
20:00 Híradó ism.,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Költöző
madarak (dokumentumfilm), 21:00
Képújság
Október 16., 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 (szórakoztató talkshow), 21:00
Képújság
Október 17., 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 18., vasárnap: 07:00 Az előző
esti adás ismétlése, 10:00 Képújság,
16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 18:20
Játékszünet, 18:25 Promenád ism.
(kulturális magazin), 19:00 Krónika
(ism.), 19:25 ArtTér ism., 20:20 A kamerás emberek (dokumentumfilm),
21:20 Képújság
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Miskolci Napló

AZ ARADI VÉRTANÚKRA
EMLÉKEZTEK

MESEILLUSZTRÁCIÓS
KIÁLLÍTÁS NYÍLT

Miskolc önkormányzata megemlékezést tartott az aradi vértanúk és Batthyány Lajos tiszteletére október 6-án, hiszen ezen
a napon végezték ki azt a tizenhárom magyar honvédtisztet, akik szerepet játszottak az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt. A Batthyány-emléktáblánál az ünnepi eseményen részt vett Greutter István, Knézich Károly honvéd tábornok ükunokája. – Az aradi vértanúk történetével csak a
kilencvenes évektől kezdtek foglalkozni. Kötelességünk ápolni emléküket – fogalmazott. Fotó: Végh Csaba

A Miskolci Kulturális Központ felhívására, amelyre Benedek Elek és Pósa Lajos meséiből készült alkotásokat
vártak, összesen 9 iskolából 45
pályázó 90 alkotása érkezett
be. A tárlatot október 14-éig
tekinthetik meg az érdeklődők
az Ifjúsági Ház előterében, a

Őszi könyvújdonságok

Fitt tippek, vitaminmentő ötletek
A helyes elkészítés is sokban
hozzájárul ahhoz, hogy az
ételeink egészségesebbek legyenek.
Girhiny Péter – aki Miskolc
egyik új, glutén- és laktózmentes éttermének, az Étrend’inek
tulajdonosa – olyan konyhai
tippeket ajánl, amelyekkel hatékonyabban vértezhetjük fel
az immunrendszerünket. – A
zöldségeket érdemes gőzölve,

nem pedig főzve fogyasztani,
hiszen így több vitamin marad
bennük a tálaláskor – kezdte.
Akik ragaszkodnak a főzéshez,
azok mindenképp figyeljenek
oda, mennyi vizet használnak.
– Minél bővebb lében főzzük
a zöldségeket, annál több vitamin oldódik ki belőlük. Vannak olyan alapanyagok (például a hüvelyesek, a káposzta, a
lencse), amik nehezebben puhulnak meg, így hosszabb ideig

kell főzni őket, ezeknél indokolt
a bőséges víz használata. Érdemes azonban 15-20 perc után
lecserélni a hüvelyeseken a főzővizet, így valamelyest enyhíthető a puffasztó hatásuk.
Egy bögre gőzölgő tea szinte mindenre gyógyír. Azonban
ennek a látszólag pofonegyszerű italnak az elkészítésében is
van némi csavar.
– A citromot nem ajánlott
beletenni a forró teába. Az íze
megmarad, de kevésbé lesz
egészséges, a C-vitamin ugyanis 60 fok fölötti hőmérsékleten elkezd lebomlani. Érdemes
megvárni, amíg kicsit kihűl a
tea, és aztán beletenni a citromot.
Girhiny Péter szerint érdemes a hideg évszakokban különböző aszalékokkal pótolni a
friss gyümölcsöket.
– 10 deka szilvának a vitamintartalma nagyjából megegyezik azzal, ami ugyanen�nyi aszalt szilvában található.
Viszont a kalória és szénhidrát
tartalma az utóbbinak sokkal
magasabb, így kisebb adagot
kell belőle fogyasztani, mint azt
a friss gyümölcsből tennénk.

Az Étrend’i szakácsa a húsok sütéséhez is kínál néhány
tanácsot.
– A hűtőből kivett húsokat
kicsit pihentessük, ne hűtőhidegen kezdjük sütni, mert akkor előfordulhat, hogy a külseje
elkészül, de a belseje még nyers
marad: tíz percet várjunk, csak
aztán kezdjük sütni. Azt pedig
talán mondani sem kell, hogy
figyeljünk arra, hogy ne használjunk a sütéshez túl sok zsiradékot. Készítsük az ételeket
teflonbevonatú serpenyőben,
kevesebb zsírral vagy olajjal, így
sokkal egészségesebb lesz a végeredmény – hangsúlyozta.

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.

későbbiekben pedig online az
MKK internetes felületein. A
kiállításmegnyitóval egyidőben eredményt hirdettek „A
nagy mesemondó és a mesekirály” címmel meghirdetett
mesemondó verseny kapcsán
és a kiállított rajzok készítői
között is. Fotó: Végh Csaba
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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) Igyekezzen beosztani az idejét a héten, hogy minden munkát el tudjon végezni, de azért
maradjon szabadideje is, amit megoszthat azokkal, akik fontosak. Lehet, hogy valakinek most nagy szüksége van a törődésére.

Rák (június 22 – július 22) Most érzi csak igazán, milyen
szerencsés, hogy valakit maga mellett tudhat. Ne hagyja,
hogy ez az érzés elvesszen, emlékeztesse rá magát akár naponta is! Ezen a héten ne féljen kimutatni az érzelmeit!

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Megtalálta az egyensúlyt, és ez most a legfontosabb. Képes pontot tenni a nehézségek végére, és átadni magát a jövő gondtalan tervezgetésének.
Váratlan lehetőségekkel találkozik, próbáljon helyes döntést hozni!

Bak (december 22 – január 20) Valami nem működik olyan
jól, mint régen, pedig ez a módszer sokáig bevált. Most mégis
úgy érzi, más utakat kell keresnie, ha nem akar lemondani az
eddigi sikereiről. Erre is van lehetőség, de nem lesz egyszerű.

Bika (április 21 – május 20) Ha nem hisz magában, akkor
mások sem fogják elhinni, hogy képes megvalósítani bizonyos
dolgokat. Legyen határozott, és megtalálja a siker és az elismerés! Ragadja meg a kínálkozó lehetőségeket, ne gondolkozz túl sokat!

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Igyekszik megtalálni
valakivel a közös hangot, de egyelőre nem biztos benne, hogy
ez működőképes dolog lesz. Ha nem adja fel az első próbálkozásnál, sikerrel járhat majd. Az óvatosság persze most sem árt.

Skorpió (október 24 – november 22) Néha érdemes egy kicsit kockáztatni, főleg, ha ez egy olyan lehetőséghez vezet, amilyet már régóta keres. Merjen nagyot álmodni, és akkor megtalálja számításait! Komoly lehetőségek nyílhatnak meg Ön előtt.

Vízöntő (január 21 – február 19) Valaki meglát Önben valamit, amit talán nem is vett észre eddig. Merjen hinni a dologban,
és ne hagyja, hogy a félelmei válasszák el a lehetőségtől! Meg kell
tanulnia kezelni az adódó konfliktushelyzeteket is.

Ikrek (május 21 – június 21) Nem bizonyos benne, hogy készen áll egy feladatra, de a környezete bátorítása sokat segíthet a kérdésben. Ne becsülje le azt, amit elért, hiszen minden
munkáját szívvel-lélekkel végezte! Van mire büszkének lennie.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Szívesen megosztja a tapasztalatait, de senkit nem szeretne kibeszélni a háta
mögött. Ha úgy érzi, hogy a társalgás ebbe az irányba halad,
nyugodtan jelezze. A lényeg, hogy tiszteletben tartsák a másik álláspontját.

Nyilas (november 23 – december 21) Ne lépjen tovább egy
problémán addig, amíg nem talált rá megnyugtató megoldást!
Ha kell, tartson egy kis szünetet, és gondolkodjon tovább a lehetséges megoldásokon! Csak az előtt nyíljon meg, aki kiérdemelte a bizalmát!

Halak (február 20 – március 20) Itt az idő, hogy a sarkára
álljon, és elébe menjen a rosszindulatú szervezkedéseknek. Ha
tudja mi az, amit akar, ne hagyja, hogy mások elvegyék ezt a lehetőséget! Ha pedig valami nagyon fárasztja, itt az ideje továbblépni.

