Avasi gyerekként
körbezongorázta a világot

A KÖZÖNSÉG DÍJAZTA
AZ ISPOTÁLYT

Nem is tudtam, hogy billentyűs leszek, én énekes akartam mindig is
lenni – meséli Gajdán Szabolcs, az
avasi zongorista srác, aki alig töltötte
be a húszat, amikor már együtt turnézott a Beatricevel, majd zenélt az
Eddával, Slamóval és a Hooligansszel
is, aztán pedig egy luxushajó fedélzetén végigzongorázta a világot.

Kovács István alkotását, „Az Ispotály – madarakról, emberségről” című alkotást közönségdíjjal ismerték el a IV. Hét Domb Filmfesztiválon. A
Nyékládházán élő szabadúszó filmes alkotása a Madármentő Állomás Mályi téli munkáját dolgozta fel,
a művet százhuszonöt film közül választották be a
megmérettetés versenyfilmjei közé. Az alkotó már
leforgatta a madármentőkről szóló film folytatását is.
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Portré a 6. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

Új lakbértámogatási
program indul
Évente legalább száz önkormányzati tulajdonú
lakást újítanánák fel, és
kezdeményezték a Miskolc
Holdingnál, hogy a kaucióra 36 hónapos részletfizetési lehetőséget kaphassanak a bérlők.
Emellett létrehoznának
egy 400 millió forintos alapot, amivel a szociálisan rászoruló bérlőket támogatná
a városvezetés – jelentette
be Simon Gábor, a Velünk
a Város frakcióvezetője és
Szopkó Tibor önkormányzati képviselő.

A politikusok egy lepusztult önkormányzati tulajdonú bérlakásban beszéltek a
részletekről. A helyszínválasztás természetesen nem
véletlen: azért álltak egy ilyen
lakásban kamera elé, hogy
– idézzük Szopkó Tibort –
„megmutassuk, mit jelent az,
amikor arról beszélünk, hogy
felelőtlen ingatlangazdálkodást folytatott az előző városvezetés”. – Itt is láthatjuk,
mivel járt, hogy 1,8 milliárd
forintot kivontak az ingatlangazdálkodás
eredményéből – mutatott körbe.
Folytatás a 2. oldalon

RÉGI FÉNYÉBEN
TÜNDÖKÖLHET AZ AVAS
Kiírta a közbeszerzést az önkormányzat a Horváth-tető megújításával kapcsolatban. A
Zöldváros kialakítása Miskolc belváros–történelmi Avas akcióterületen című projekten belül a tervezett fejlesztések arra irányulnak, hogy színvonalas, az adottságokat jól kihasználó,
a hely szellemiségét őrző, mégis korszerű, városi terület jöjjön létre.
A projekt részeként megépül
többek között egy sétaútrendszer a hozzá tartozó parkvilágítással, kialakítanak egy városi tanösvényt, a teraszok pedig
funkciót kapnak – mondta el a

Miskolci Naplónak Szunyogh
László, Miskolc főépítésze.
– A most is meglévő teraszok
mindegyike más-más közönséget
céloz majd meg. A Horváth-tetőn piknikezésre, bográcsozásra

alkalmas teret szeretnénk létrehozni a családok számára. Lesz
egy nyugis, kellemes hangulatú
sétatér az idősebb korosztálynak,
a fiatalokra is gondoltunk: új játszótereket is telepítünk majd, ahol

három különböző korosztálynak
(a 0-4 évesek, a 4-12 évesek és a 1216 évesek) nyújtanak szórakozást
a játékok, lesz fitneszpark, street
workout-, outdoor gym- és skate-pálya, mászófal és parkour-elemek. Sőt, a fejlesztések során a
kutyásokra is gondoltunk, egy terasszal nekik és kedvenceiknek is
készülünk – részletezte.
Folytatás a 3. oldalon

KIHÍVÁSOK, TERVEK, CÉLOK – INTERJÚ VERES PÁLLAL
A hivatalban töltött első évét leginkább a kihívás jellemzi, de a felborult tervek és a sok nehézség ellénre sikereket
is megélt Miskolc új városvezetése. A következő évet pedig
dolgosnak, küzdelmesnek, megoldandó problémákkal telinek, de ugyanakkor reménytelinek látja. Interjú Veres Pál
polgármesterrel az első, hivatalban töltött évéről.
– Ha egy szóval kellene jellemezni, hogyan írná le az első
évét polgármesterként?
– Kihívás.
– Csak kihívás?
– Nem, de Ön mondta, hogy
csak egy szó lehet! Kihívásból
volt a legtöbb, ezért ez a szó
jellemzi talán legjobban az elmúlt évünket. Az októberi indulást követően kezdődött az
átadás-átvétel folyamata, majd
folyamatosan derültek ki a
gazdasági, pénzügyi, számta-

ni problémák a városházán és
a város cégeiben is. Az új költségvetéssel stabilizálni tudtuk a gazdálkodást, de a ránk
maradt hiány és kötelezettség
hatalmas. Majd jött a járvány,
ami minden tervünket felborította, politikailag, város
szervezésileg és gazdaságilag
is. Kieső bevételek, központi
elvonások, lelassult folyamatok, védekezési feladatok, soha
nem tapasztalt körülmények,
nehézségek és szabályok.

– De azért volt, ami ez alatt
az idő alatt is tudott haladni.
– Szerencsére igen. Ekkor
kezdtük meg a stratégiai tervek
elkészítését, nagyon szépen és
hatékonyan haladtunk a négymegyésként induló, mára hatmegyés Kreatív Régiós tervezéssel, ami a következő EU-s
ciklus forrásairól szól, valamint
folyamatosan dolgozunk a város tízéves fejlesztési programján, a Miskolc 2030-on, ami egy
tízéves fejlődési, fejlesztési pályát jelöl majd ki. A városházi
folyamatok átszervezésében és
a szemlélet megváltoztatásában
is értünk el sikereket. A megörökölt projektek továbbvitelében is vannak sikereink a sok
nehézség ellenére.

– Sokat beszélt a kampányban a nyitott városházáról, sőt
azóta is. Mi maradt meg ebből?
– Pont erre gondolok, amikor a szemléletváltást említem.
Azt vállaltuk, hogy nyitottab-

ban fogjuk működtetni a várost, és ezt is tesszük, átláthatóbbá tesszük a működést, és
több szereplőt vonunk be egyes
döntésekbe.
– A civilekre gondol?
– Rájuk is, de nem csak rájuk. Nyitottunk egy részvételi
irodát, hogy egyes döntésekbe, elképzelések megvitatásába
több külső szereplőt tudjunk
bevonni, társadalmi szervezeteket, érdekképviseleteket. Ez
számomra nagyon fontos, de
egy dolgot ne felejtsünk el soha:
a döntés felelőssége a végén
mindig a miénk, választott városvezetőké, képviselőké, polgármesteré – a választók ránk
szavaztak, a nap végén pedig
minket kérnek majd számon.

Ennek tudatában és ezt szem
előtt tartva kell lefolytatnunk
az egyeztetéseket mindig.
– Egy Facebook-posztban azt
írta: a polgármesteri munka
magányos dolog. Erre gondolt?
– Igen. A döntések felelősségével mindig egyedül maradunk. Ezért esett olyan jól, mikor karanténban voltam, hogy
a városvezető frakció meglátogatott, és nem azért, mert hoztak gyümölcsöt, bár azt is köszönöm, hanem mert fontos,
hogy erősítsük azt az érzést,
hogy egy csapat vagyunk. És
bár sok vitánk van, de azért
többnyire hamar megtaláljuk a
megoldásokat. Ebben az összetételben ezt is gyakorolni kell.

Folytatás a 3. oldalon

2 Aktuális
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A MICROSOFT MINTAISKOLÁJA
LETT A LÉVAY
A miskolci református gimnázium egyedüli magyar iskolaként kapta meg a Microsoft Showcase School címet.
Nemzetközi Microsoft-mintaiskola lett a Lévay József Református Gimnázium és Diák
otthon. Az intézményben már
harmadik éve indulnak digitális osztályok, ahol a nemzetközi informatikai óriás szoftverei,
valamint kihajtható, tollal írható laptopok segítségével tanulják az informatikán túl a közismereti tárgyakat is. Ebben a
tanévben már négy teljes osztályban, valamint a mozgóképkultúra- és médiaismeret-csoportban tanulhatnak ilyen
formában a gyerekek. Az elsajátítandó tudás ugyanaz, mint
más osztályokban, a módszertan viszont különbözik.
– Igazi irányvonalat számunkra is a Microsoft-program jelentett, ahol az innovatív
iskola-programban egy olyan
útmutatást kaptunk, hogy érdemes elindulni egységes platformon, és hogy érdemes valamennyi tanulót bevezetni a
digitális módszertanú oktatásba. Ez számunkra az Office 365
volt, és annak minden egyes
olyan alkalmazása, ami az oktatásban használható – mondta el lapunknak Kerboltné Tóth
Edit, a Lévay tanulmányi igazgatóhelyettese.
A református gimnázium
már évek óta a magyarországi
Microsoft innovatív iskolája, az
intézményben folyó munkára

A város polgárai és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben szólalhatnak fel, egyedi hatósági
ügyekben nem adható szó. A
közmeghallgatás előtt dr. Ignácz Dávid jegyzőhöz a kérés, javaslat írásban is eljuttatható (3525 Miskolc, Városház

A legtöbb tantárgyat már digitális módszerrel tanulják. Fotó: Végh Csaba
viszont az utóbbi időben több
hazai középiskola is felfigyelt.
„Egy soproni tantestület teljes létszámmal látogatott meg
minket, ők a módszertant is átvették, idén már hasonló osztály is indult náluk. Volt még
érdeklődés egri, szegedi, és további alföldi városok középiskolájából is. Talán ennek a sikeres tudásmegosztásnak is
köszönhető az, hogy idén nemzetközi mintaiskolává is váltunk. A 2020/2021-es tanévben a világ összes iskolája közül
352-en szerezték meg a Microsoft Showcase School címet, de
hazánkból csak a Lévay rendelkezik vele" – tette hozzá.
Ábrám Tibor iskolaigazgató
elmondása szerint a gimnáziumban körülbelül öt évvel ez-

tér 8.). Jelentkezni személyesen lehet a polgármesteri hivatalban, ügyfélfogadási időben november 4-e 17:30-ig. A
helyszínen jelentkezni a felszólalási jegy kitöltésével van
lehetőség november 5-én 8:00
és 9:00 óra között. A meghallgatás a felszólalási jegyek beérkezési sorrendjében történik.
A közmeghallgatás helyszíne
a polgármesteri hivatal (3525
Miskolc, Hunyadi utca 2.) tetőtéri közgyűlési terme.

Étkeztetés az őszi szünetben
Az őszi szünetben is biztosítja a gyermekek étkeztetését a
miskolci önkormányzat.
Az étkeztetést október 26ától 30-áig biztosítják a Belvárosi konyhán (volt központi leánykollégium), a Könyves
Kálmán Általános Iskolában,
a Petőfi Sándor Fiúkollégiumban és a Széchenyi István Általános Iskolában. Az
igényléshez szükséges nyi-

Miskolcon mintegy ötezer
önkormányzati tulajdonú bérlakás van. Ebből
megközelítőleg ezer üres,
kimondottan rossz állapotban több mint ötszáz lakást
tartanak számon.

Folytatás az 1. oldalról

Közmeghallgatást tart
Miskolc képviselőtestülete
A miskolci önkormányzat
közgyűlése november 5-én,
csütörtökön 9:00 órától
közmeghallgatást tart.

Új lakbértámogatási
program indul

latkozatot és a tájékoztatólevelet eljuttatták a szülőkhöz.
Amennyiben a nyilatkozatot
nem kapták meg, a hivatal
ügyfélszolgálatain (Szociális
és köznevelési osztály ügyfélszolgálata: Petőfi u. 39. szám
és a központi ügyfélszolgálat:
Városház tér 8.) beszerezhető,
és a szünet megkezdéséig, de
legkésőbb október 22-éig az
ügyfélszolgálatokon benyújtható.

Miskolci Napló

előtt megkezdődött digitális
átállás eddig abszolút sikertörténetnek számít.
– A digitális fejlesztések megkezdése előtt alaposan tájékozódtunk, merre érdemes indulni, hiszen azt az első pillanattól
tudtuk, hogy olyan megoldásokat kell találni, amelyeket az
iparban is használnak. A digitalizáció ugyanis nem a jövő, hanem a jelen. Nekünk a mostani
tizennégy-tizenhat éves korosztályt arra kell felkészítsük, hogy
mire munkába állnak, olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezzenek, melyekkel
megállják a helyüket a majdani
a munkahelyükön – sorolta.
Az intézményvezető elmondta azt is, bár a csatlakozáskor nem számítottak arra,

hogy pár év múlva egy világjárvánnyal találják szembe magukat, tény, ami tény: a
program nagy segítséget jelentett a márciusi digitális munkarendre való átálláskor is.
„Sőt, a Lévay felajánlotta segítségét az Emberi Erőforrások
Minisztériumának is, és az első
pár napban több intézmény
pedagógusainak is segítséget
nyújtottak különböző gyakorlati kérdésekben. A pozitív tapasztalatokon felbuzdulva pedig ebben a tanévben zajlik le
ennek az oktatási platformnak
a rendszerszintű bevezetése a
Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatási intézményeiben is” – tette hozzá Ábrám Tibor.
Tajthy Ákos

Utóbbiak
gyakorlatilag
lakhatatlanok. Szopkó Tibor szerint értékesíthetnék
ezeket a lakásokat, de ezzel
„felélnénk a város jövőjét”.
Folytathatták volna a korábbi ingatlangazdálkodási politikát, de akár rövid idő alatt
akár meg is duplázódhatott
volna az üres lakások száma
– vélekedett.
– Ez sem lehetett tehát cél.
Szakmai véleményeket kértünk a felelős döntés meghozatalához. Az intézkedéscsomagunk célja, hogy itthon
tartsuk a fiatalokat. Ehhez
azonban megfelelő minőségű
és megfelelő mennyiségű ingatlanra van szükség. Éppen
ezért arra tettünk ígéretet a
város lakosságának, hogy a
következő években mintegy
2-2,5 milliárd forintot fordítunk az ingatlanvagyon fejlesztésére – emelte ki.
Tény, hogy több ezer miskolci fiatal család szeretne
önkormányzati bérlakásokba
költözni. Csak a legutóbbi pályázat során harminc lakásra
több mint 1800-an jelentkeztek. A kereslet tehát adott.
– Szeretnénk évente legalább száz lakást felújítani,
ezt kezdeményeztük mind a

szakembereknél, mind a városvezetésnél. A használható lakásállományt növelnénk
– ezt már a Velünk a Város
frakcióvezetője mondta. Simon Gábor azzal folytatta:
tisztában vannak azzal, hogy
sok embernek gondot okoz a
bérleti díjak kifizetése. A bérlők közel 10 százalékára igaz
az is, hogy nagyon nehezen
tudja kifizetni a kauciót. Nekik is segítenének.
– Kezdeményeztük, hogy
biztosítson 36 hónapos részletfizetési lehetőséget a Miskolc Holding. A bérlőknek
nincs más dolguk, mint egy
kérelmet benyújtani az önkormányzati vagyonkezelőhöz, és a részletfizetést meg
fogják kapni.
A szociálisan rászoruló bérlők támogatására már
korábban átdolgozta az önkormányzat a szociális rendeletet, és a bérleti díj kifizetésében is segítik őket.
– Kértük a város vezetését, hogy a következő 4 évre
hozzon létre egy legalább 400
millió forintos alapot, ami
kifejezetten ezen bérlőinket
fogja támogatni. Ez a tervek
szerint január 1-jétől elérhető lesz. Feltétel persze, hogy
a következő közgyűlés meghozza a szükséges döntéseket. Készen állunk rá, a szakembereket pedig arra kérjük,
hogy minél hamarabb tegyék
le az asztalunkra a javaslatukat – zárta a tájékoztatót Simon Gábor frakcióvezető.
Kujan István

NOVEMBERTŐL MÁR TERMEL A GS YUASA
Az elektromos autókhoz lítiumionos akkumulátorokat gyártó japán cég miskolci gyárában kezdetben ötven embert foglalkoztatnak majd, a gyártás teljes kapacitással május körül
indulhat. A vállalat jó kapcsolatokat ápol mások mellett az
MVK-val és a Miskolci Egyetemmel is, ennek már kézzel fogható eredményei is vannak.
November elején indul
a termelés a miskolci üzemünkben – tájékoztatta lapunkat a GS Yuasa Hungary
Kft. ügyvezetője. Takamura
Hiroshi hozzátette, eredetileg
év elejére tervezték elindítani
a tömeggyártást, de a koronavírus-járvány miatt a vevői oldalon változás történt,
így a miskolci üzem hiába állt
készen, a termelést csak most
kezdik felfuttatni. Ötven dolgozóval kezdenek, de várhatóan jövő év közepére, amikor már teljes kapacitással
fognak üzemelni, ez a szám
megduplázódhat.
Az ügyvezető elmondta azt
is, hogy a GS Yuasa is csatlakozott a magyar állam versenyképesség-növelő támogatási programjához, közel 300
millió forint befektetési támo-

gatást nyert el beruházások
megvalósítására. Takamura
Hiroshi tájékoztatása szerint
ennek dupláját fektetik be
2021. közepéig a termelőkapacitás növelésébe. A vállalat

a Déli Ipari Parkban meglévő
14 hektáros területén két szakaszban fog bővíteni.
Megtudtuk azt is, hogy kialakult egy jó együttműködés
az MVK Zrt.-vel: a miskolci közlekedési vállalat akkumulátorokat vásárolt a cégtől,
amelyekkel nagyon elégedett.
– Már a kezdetektől fontos a
cégvezetés számára, hogy a
helyi gazdasági szereplőkkel
szoros legyen a kapcsolata,

Ötven dolgozóval indul el a gyártás. Fotó: M. L.

támogassák egymást. Ennek
egyik formája, hogy az MVKnak hagyományos, ólomsavas
akkumulátorokat adtunk el.
– Hosszú távon az a célunk,
hogy a miskolci mellett más
közlekedési vállalatoknak is
fel tudjuk kínálni termékeinket – tette hozzá.
Friss hír, hogy a GS Yuasa is
meghívást kapott abba a konzorciumba, amit a Miskolci
Egyetem fog össze, tagja mások mellett az MVK is. Egy
elektromos busz prototípusát
szeretnék kifejleszteni, amihez a lítiumionos akkumulátort a japán cég adná.
A világ második legnagyobb
akkumulátorgyártó vállalata
kiskereskedelmi értékesítéssel
is elkezdett foglalkozni Miskolcon. – Szívügyem, hogy a
miskolciak is megismerjék a
jó minőségű termékeinket,
tudják és értékeljék, hogy versenyképes áron kínálunk számukra termékeket. Japánban
egyébként ennek már nagy
hagyománya van.
ki
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Aktuális

Miskolci Napló – A város lapja

KIHÍVÁSOK, TERVEK, CÉLOK
– INTERJÚ VERES PÁLLAL

A hivatalban töltött első évét
leginkább a kihívás jellemzi,
de a felborult tervek és a sok
nehézség ellénre sikereket is
megélt Miskolc új városvezetése. A következő évet pedig
dolgosnak, küzdelmesnek,
megoldandó problémákkal telinek, de ugyanakkor reménytelinek látja. Interjú Veres Pál
polgármesterrel az első, hivatalban töltött évéről.

Folytatás az 1. oldalról

– Megfogalmazott-e önmaga számára tavaly októberben
olyat, hogy „ha ezt és ezt nem
tudom elérni”, akkor sikertelennek fogja érezni a polgármesteri megbízatását?
– A Nagy-Miskolc Programját azért alkottuk meg a választások előtt, hogy az legyen
a városvezetés vezérfonala.
A kampány alatt több tízezer
miskolci mondott véleményt a
programról, végső soron velük
együtt alkottuk meg, és ők is
szavazták meg. Ennek mentén
haladunk, ez alapján készítünk
rövid, közép– és hosszú távú
terveket, ennek mentén gondoljuk újra a már folyamatban
lévő fejlesztéseket és tervezünk
újakat. A polgármesteri munkám annál sikeresebb, minél
többet meg tudunk ebből valósítani.
– Fordítsuk meg a kérdést! Mi
az, amire azt mondaná: már
ezért megérte!
– Ha azt látom, hogy Miskolc vidámabb, élőbb, pezsgőbb és biztonságosabb város
lesz, azt fogom mondani, hogy
megérte. És így lesz, ezért dolgozunk.
– Sok városlakó kimondja
vagy gondolja, amikor helyi politikáról van szó: „ezek végül is
mind egyformák”, „az újak sem
jobbak, mint a régiek”. Mi az,

amiben tévednek, mi az, amit
nem látnak? Hogyan tudja ezt
a valamit érzékeltetni velük?
– Igen, én is hallok ilyen véleményeket, persze. Minden
változással együtt jár egy csodavárás, ami szerint az évtizedes problémákat az új vezetés azonnal meg fogja oldani.
De az új városvezetésnek sok
dologra van ráhatása, sokra nincs. Sok dolgot meg tud
változtatni, sokat pedig nem.
Mondok egy egyszerű példát:
sokszor megkapom a kérdést,
hogy ezt vagy azt miért kell
kifizetni, vagy befejezni, hiszen azt még az előző városvezetés rendelte meg. Hát azért,
mert azt az előző városvezetés
Miskolcot képviselve rendelte
meg, vagy indította el, így tehát
Miskolcnak kell végül helytállni érte. Az önkormányzat jogfolytonos – ahogyan a kollégáim mondják. Én inkább azt
mondom, olyan ez, mint egy
cég: az ügyvezető megváltozhat, de a cég kötelezettségeiért nem az ügyvezető, hanem
maga a cég felel. Vannak a városnak jobb és rosszabb örökölt
ügyei: ami rosszabb, azt igyekszünk kijavítani, ha lehetséges,
de van olyan is, amikor már
nem tudjuk. Túl kell rajta lenni, előre kell nézni, és mindig
a megoldást kell keresni. Mondok más példát is: nem tud az
önkormányzat változtatni az
országos jogszabályokon sem,
amelyek a mi életünket is szabályozzák, nem vagyunk közvetlen hatással a bevételekre,
amikből gazdálkodnunk kell.
Ezek meglehetősen erős kereteket szabnak, korlátozzák,
megszabják a mozgásterünket.
– Saját szavaival miként írná
le: igazán, mélyen, a lényeget
illetően mi változott meg 2019
októberében?

– A szemlélet. Azt tűztük
ki célul, hogy szakítunk azzal,
hogy a városháza valami megközelíthetetlen hatalmi góc.
Mi azt gondoljuk, hogy a városháza a város szolgálatának a
központja, így kell működnie,
így kell kommunikálnia.
– Több városvezetőről is hallani lehetett már azt a pletykát:
megcsömörlött az eltelt 6-8-10
hónap alatt, nem bírja tovább
a nyomást, lemondását fontolgatja... Mi lehetett igaz ezekből?
– Hozzám is eljutott, hogy
mindenki felmondott már legalább egyszer! Van, aki többször
is! De komolyra fordítva, stres�szes munka ez, sok vitával, sok
nézetkülönbséggel, sok apró kudarccal, hogy ezt vagy azt, ezért
vagy azért nem lehet. Az ilyen
helyzetekben elhangozhatnak
ilyen tartalmú kijelentések, de a
csapat egységes minden vita és
nézetkülönbség ellenére. Mindenkinek van helye és teendője.
Ezért csapat. Egyébként, aki ismer, tudja, hogy én nem szoktam feladni, számomra az egyik
legfontosabb alapelv, hogy az elvállalt, rám bízott feladatokat vigyem végig.
– Mi hiányzik a személyes
életéből a jelenlegi megbízatása
miatt? Mire hatott ki leginkább,
hogy felborult, megváltozott az
életrendje, a prioritások, a viszonyítási pontok?
– A szabadidőre. Az az idő
hiányzik, amikor nem polgármester vagyok, hanem Veres Pál, miskolci lakos, akinek
családja van és barátai vannak.
De ha ez magamtól nem jutna
eszembe, ők előzékenyen mindig emlékeztetnek rá!
– Azt is hallani, hogy a városvezetés bár bizalommal és
együttműködő szándékkal szeretett volna viszonyulni elődeihez, azaz a mostani városi
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„Az elmúlt évben kihívásból volt a legtöbb, ezért ez a szó jellemzi talán legjobban az elmúlt évünket”

ellenzékhez, ez egy-egy kivételtől eltekintve inkább kudarcot
eredményezett. Voltak ilyen
személyes jellegű csalódásai?
El kell, el lehet engedni idővel a
kompromisszumkészséget?
– Én ezt nem tudom elengedni, mert ilyen az alaptermészetem, én ilyen vagyok. Az
együttműködésre, a kompromisszumra törekszem, csak
meg kell tanulnom másképp
értelmezni a kompromisszumot. Szoktam emlegetni azt a
megfogalmazást, miszerint az
a jó egyezség, ami után senki
sem boldog teljesen, mert az
azt jelenti, hogy mindenki engedett, vagyis tényleg kompromisszum született. Voltak
csalódások, persze. Mindenki tudja a miskolci közéletben,
hogy az én ajtóm nyitva, mindenkit várok, aki tenni akar a
városért. Hát nem a kormánypárti önkormányzati képviselők vannak többségben.
Inkább sajtótájékoztatókon remekelnek, pánikkeltő cikkek
vannak az országos sajtóban,
és bántó a rosszindulat sokszor. Minden nap tapasztalom,
de nem tudom elfogadni, hogy
ez a politika velejárója, csak az

fáj, hogy nem értik: ezzel nem
nekem ártanak, hanem a városnak. Azért továbbra is próbálkozom, de a lelkesedésem
már kopott.
– Milyen a viszonya a saját
frakciójával?
– Ahogy az előbb mondtam:
egy csapat vagyunk, de a csapat tagjai sokfélék. De közös
célokért kötöttünk szövetséget,
és ennek mentén dolgozunk.
Sok a vita, természetesen, de
hiszek benne, hogy ez viszi
előre a dolgainkat és alakítja a
működésünket.
– Mi a legfrissebb jó élménye,
amikor a közelmúltban a város bármely részén sétált, kvázi magánemberként? Mit látott,
mit élt át? És milyen rossz élménye volt mostanában?
– Nem könnyű magánembernek maradni, ha kimegyek
az utcára, de nagyon szeretek
az emberek közt lenni. A legjobb élményem a nemrégiben
elindított városrészbejárások
voltak, ahol személyesen láttuk a problémákat, beszéltünk
a helyben működő vállalkozásokkal, az ott élő emberekkel.
Ezt a programot folytatni fogjuk, mert azt látjuk, hogy ha-

tékony, és szeretik a miskolciak. Ez például egy igen jelentős
szemléletbeli változás a múlthoz képest. Mi ott akarunk
lenni az emberek között, és ott
is leszünk, bár ebben a COVID
nem sokat segít.
– Hogyan látja a következő
évet?
– Ugye nem kell egy szóban?
– Nem, most lehet több is!
– Dolgosnak, küzdelmesnek,
megoldandó problémákkal telinek, de reménytelinek. Arra
vágyom, hogy az élet visszatérjen a normális medrébe, és teljes mértékben az alkotómunkára tudjunk koncentrálni.
Sajnos, a járvány egy ideig még
itt lesz közöttünk, ami sok áldozattal jár mindenki számára. Hiszek abban, hogy együtt
tudunk majd működni az EUval, a kormányzattal és a Kreatív Régió településeivel és megyéivel a város fejlesztésében
és abban is, hogy a Nagy-Miskolc Program alapján tervezett stratégiáink hosszú távon
sikerre viszik majd a várost.
Ezért dolgozunk, és bízom abban, hogy ennek már rövidebb
távon is lesznek kézzelfogható
eredményei.

Visszatérhet az élet a történelmi Avasra
A több elemből álló komplex
turisztikai fejlesztés célja az,
hogy az Avas ismét a régi fényében tündököljön.
Folytatás az 1. oldalról

Szunyogh László hangsúlyozta, a közbeszerzés alatt álló
projekt csak egy része az Avas
komplex
rehabilitációjának.
„Ahogyan a jelenlegi városvezetés, úgy az előző is úgy gondolta, hogy az Avas az egy kiemelt
fejlesztési terület. Azért, hogy a
terület újból élettel teljen meg,
több, a történelmi Avast érintő
programot dolgozott ki a város,
és nyert el rá pályázati pénzt.
Az egyik ilyen a jelenleg is zajló
csapadékvíz-elvezetést megoldó
projekt, ami az első lépés ahhoz,
hogy az avasi pincesorok megújulhassanak. A másik projekt
egy nagyon komplex turisztikai
fejlesztés, melynek csak egy része a Horváth-tető megújítása.”
A program részeként megújul a Csáti sor és Latabár sor

közötti lépcsősor, a Latabár
sori kilátóterasz, a Lajos sori
lépcsősor, a Sziget sori lépcsősor, a Rácz sori lépcsősor az Arnóti sor és a Csabai sor közötti
átkötés is. Túl ezen, a fejlesztés tartalmazza még a felületi fagyások kezelését, a lépcsőt
követő pillérek javítását, csapadékvízelvezető-hálózat felújítását, a sétányok burkolását
andezit kockakővel és bazalt

nagykockakővel, a tereprendezést, a meglévő burkolatok felújítását, a támfalak rendezését,
a világítás helyreállítását, növénytelepítést és a kilátóteraszok komplett megújítását is.
A növényzet rendezésével kapcsolatban a főépítész kiemelte:
a témával kiemelten foglalkozik Czifrusz Natália főkertész,
és szeretnék az ügyet a közeljövőben társadalmasítani is.

– A komplex turisztikai fejlesztésnek része volt még a Bortanya megújítása, a Bormúzeum bővítése, az Avasi templom
turisztikai fejlesztése, de megvalósult egy projekt az izraelita temetőben és az Avasi kilátó
küszöbön álló felújítása is (erről
éppen az előző lapszámunkban
írtunk – a szerző) – sorolta.
A fent felsorolt fejlesztések
kétségkívül új életet lehelnek

Megépül többek között egy sétaútrendszer a hozzá tartozó parkvilágítással. Fotó: Juhász Ákos

a történelmi Avasba, a főépítész szerint egy probléma mégis van velük: nevezetesen az,
hogy nem ad választ az Avas két
legnagyobb problémájára. „Az
Avas egy fantasztikus adottságú hely, és sajnos több mint
száz éve nem tudjuk kihasználni, melynek két oka a nehézkes feljutás, és az állandó jelenlét hiánya. Azért, hogy ezek is
megoldódjanak, jelenleg újabb
fejlesztések sorát készítjük elő”
– hangsúlyozta.
Ezek részeként közparkká
alakítanák a kilátó előtti parkolót, olyanná, ami akár nagyobb városi rendezvényeket
is befogadhat; a parkba terveznek egy vendéglátóhelyet is (az
idősebbek még emlékezhetnek, volt itt már egy korábban:
a Panoráma Söröző); az avastetői buszvégállomás és a kilátó
közötti Mendikás dűlőt pedig
felújítanák úgy, hogy az autóval és gyalogosan is biztonsággal járhatóvá váljék.

– WC-k, mosdók, pelenkázóhely telepítésére is szükség
van, ha azt szeretnénk, hogy a
területet szívesen használják a
városlakók. Ez a korábbi projektekből kimaradt, a most tervezettben viszont pótolnánk.
Ezen kívül szeretnénk létrehozni egy sétányt a kilátó és
az arborétum között, valamint
az amfiteátrumot is érintené a
projekt. Úgy gondoljuk, a nyári
kvaterka is bizonyította, hogy
mennyire alkalmas ez a terület
rendezvények lebonyolítására,
ezért megéri továbbfejleszteni
– jelentette ki Szunyogh László, aki zárásként hozzátette: a
távlati tervek között továbbra
is szerepel egy sikló vagy libegő kialakítása, illetve érdemes
megfontolni akár egy szállodafejlesztést is az Avason.
Ez ugyanis, a főépítész szerint,
szintén az elengedhetetlen állandó jelenlétet biztosítaná a
területen.
Tajthy Ákos
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Miskolci Napló

EGY ÉVE MISKOLCÉRT A VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓJA
Éppen egy éve annak, hogy az ellenzéki és civil erőket összefogó Velünk a Város frakciószövetség tagjai megbízást kaptak Miskolc valamennyi választókerületének képviseletére és
a város vezetésére. Összeállításunkban Simon Gábor frakcióvezető, Szopkó Tibor önkormányzati képviselő, Kopcsó Gábor független önkormányzati képviselő adott rövid áttekintést az elmúlt egy évről. A Velünk a Város politikusai arról beszéltek, hogy a járvány miatti
nehéz helyzet, az elvonások mellett is sikerült elindítani a Nagy-Miskolc programot, míg
Kopcsó Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy egymást segítve kell túllendülni a mostani nehéz időszakon. A Fidesz-KDNP képviselőit is kerestük, hogy értékeljék az elmúlt esztendőt.
Bár Hollósy András frakciószóvivő korábban azt mondta, élnek a lehetőséggel, lapzártánkig
nem küldték el a kért beszámolót.
„Túlzás
nélkül állíthatom,
rendkívüli éven vagyunk túl.
A koronavírus-járvány
elleni védekezés kiadásai, a
gazdasági visszaesés hatásai,
a kormányzat forráselvonásai és az előző városvezetéstől
örökölt rekord méretű adósság ellenére is megvalósítjuk
a miskolciak szociális hátterét megerősítő Nagy-Miskolc
programot” – hangsúlyozza
Simon Gábor.
De mi is történt 2019 ősze
óta? Megújították például a jövedelem-arányos fűtéstámogatási rendszert. Megemelték
a szociális alapú, környezetbarát tűzifatámogatás keretét. Egész évre kiterjesztették
az önkormányzat gyógyszertámogatását. Megemelték a
Salkaházi Sára program támogatási összegét. A fiatalok
miskolci családalapítása érdekében az újszülötteket 20 ezer
forintos
babaváró-támogatással segítik. Az alacsonyabb
jövedelmű családok gyermekei számára ismét elérhetővé
tették a Bursa Hungarica ösztöndíjat, a város diákonként
havonta 5 ezer forinttal járul
hozzá kiadásaikhoz.
Továbbá: a pénzügyi források elvonása ellenére is számos infrastrukturális fejlesz-

tést végeztek el. A belvárosban
a Kis-Hunyad utca, Kossuth
utca, a Hidegsor a Bogáncs
utca kapott új aszfaltborítást.
Bővítették aztán a kerékpár
út-hálózatot, és megújult a
Kassai utcai, a Leszih Andor
utcai, a diósgyőri, a Mesevár, a
Napraforgó és a Százszorszép
Óvoda, valamint a Margaréta
Bölcsőde és az Ezüsthíd Idősek Otthona.
– Nem feledkeztünk meg
a város működését, élhetőségét biztosító több ezer szakemberről, kétkezi dolgozóról:
mindennapi munkájukat béremeléssel ismertük el – tette
hozzá a frakcióvezető.
Nem párt-, hanem
várospolitikát folytatunk
A Nagy-Miskolc programban szintén hangsúlyos környezet– és klímavédelmi értékeket is tettekre váltották: a
beígért 10 ezer fából az idén
2 ezret már elültettek, továbbá kidolgozták, és életbe is
léptették a város éghajlatváltozással összefüggő cselekvési programját, és elindították
a HungAiry LIFE programot.
– A következő napokban a
Velünk a Város-frakció ös�szes képviselője részletesen elmondja, hogy a miskolci lakosok észrevételeit is figyelembe
véve miben sikerült eredményeket közösen elérnünk.
„Képviselőtársaimmal együtt
tartjuk magunkat a Velünk a

Város frakciószövetség megalakulásakor elmondott meggyőződésünkhöz: nem párt-, hanem várospolitikát folytatunk
Veres Pál polgármester vezetésével, amely mind teljesítményében, mind szellemiségében,
együttműködésében meghaladja az elmúlt időszakokat. Bízom benne, Önök is úgy ítélik
meg, hogy várospolitikai munkánkat az elmúlt egy év is vis�szaigazolta. Köszönjük a bizalmat és a támogatást”.
„Rendkívüli
időszakokban is lehet
eredményt elérni”
A napokban volt egy
éve annak,
hogy az ellenzéki és
civil
erőket összefogó Velünk a
Város frakciószövetség tagjai
megbízást kaptak Miskolc valamennyi választókerületének
képviseletére és a város vezetésére. Szopkó Tibor önkormányzati képviselő az elmúlt
évben elvégzett munka eredményeit foglalta össze.
A választások óta máris eltelt egy év, egy rendkívüli év.
Azonban rendkívüli időszakokban is lehet eredményt elérni – kezdte értékelőjét Szopkó Tibor.
„Tavaly októberben eleve
rendkívüli gazdasági és mű-

Optimistának kell maradnunk
Független képviselőként
nagy várakozással tekintettem városunk, Miskolc elmúlt évére – kezdte Kopcsó
Gábor.
„Utólag visszanézve – sajnos – ma azt állapíthatjuk
meg, hogy a város fejlődése, többek között a példátlan járványhelyzet okozta
gazdasági visszaesés miatt
egyelőre nem tudott új lendületet venni. Komoly eredménynek tartom viszont,
hogy Miskolc a kezdetben 4,
ma már 6 megyét magában
foglaló Creative Region, az
új gazdaságfejlesztési régió
egyik meghatározó városa
lehet. Ehhez azonban összefogásra, közös munkára van
szükség Miskolc és a miskolciak érdekében. Bízom
benne, hogy az a konstruktív, együttműködő szemlélet, amelyet az elmúlt évben
képviselni igyekeztem, teret
kap majd a programok részletes kidolgozása során is –

hangoztatta a független önkormányzati képviselő.
Szintén jelentős előrelépésként értékelhető – fűzte hozzá – az elmúlt évben
a város jövőbeni céljainak
definiálása, melyekben az
látható, hogy a város igyekszik továbbvinni a Green
City-koncepciót, és a környezettudatosságot a gazdaságban is erősíteni kívánja.
– Ezek mellett viszont aggasztó eredménye az elmúlt
évnek, hogy a város gazdasága forráshiányos, és jelenleg
nem látható a világos megoldás a pénzügyi problémák
rendezésére. Szomorú – és
szintén a járványhelyzetnek
tudható be – hogy a városunk pezsgő kulturális élete
drasztikusan visszaesett, sajnos számos nagy múltú rendezvény, fesztivál is elmaradt
az idei évben – tette hozzá.
Kiemelte, ebben a mindenki számára rendkívül
nehéz s terhelt esztendőben
is „igyekeznünk kell opti-

A Velünk a Város frakciója. Fotó: Mocsári László
ködési nehézségekkel terhelve vettük át a városvezetés
felelősségét, de tisztelettel jelentem, a romeltakarítás nehéz és áldozatos munkáját a
frakciónk sikeresen elvégezte! Átalakítottuk és fejlődési
pályára állítottuk a közpénzt
pazarló városi cégeket, a közösségi közlekedést, a vagyongazdálkodást. Rendeztük az
önkormányzat költségvetését, az elmúlt években bedőlés
szélén álló fejlesztési projektek sorsát. Persze ezt a munkát megnehezítette a milliárdos lyukakat ütő vírushelyzet,
de mégis elvégeztük” – hangsúlyozta.
Mint fogalmazott, sikeres
volt az elmúlt év gazdálkodása,
mert a soha nem látott gazdasági nehézségek, a kormányzati elvonások, a sokmilliárdos
kiesés ellenére a település működőképességét megőriztük,
a szolgáltatásokban nem történt kiesés, a város működése stabil. „A koronavírus kapcsán büszkén mondhatom, a
városvezetés kiválóan helyt
állt, az önkormányzat minden
lehetséges eszközzel (koordináció, maszk
osztás, rászorul-

komoly feladat áll előttünk a
konkrét, a körzetekből érkező
lakossági problémák megoldásával, hiszen képviselőtársaimmal a problématérképeket
elkészítettük, a prioritásokat
felállítottuk. Azért dolgozunk
majd, hogy a jövő évi költségvetés keretein belül ezeket
szisztematikusan, ütemezetten
kezelni tudjuk” – szögezte le.
– Nehéz, küzdelmes, munkás, de eredményes egy év áll
tehát mögöttünk. Veres Pál
vezetésével azonban mindannyian azért dolgozunk,
hogy Önökkel együtt évről
évre nagyobb sikereket érjünk el. És mi az, amiből a városlakók a következő években
a legtöbbet profitálhatnak?
A Creative Region négymegyés együttműködés keretein belül megalkottuk azokat
a hosszú távú stratégiai terveket, amelyek a következő
évtized konkrét projektjeiben
fognak megtestesülni. Azért,
hogy ezzel szinte soha nem látott mértékű komplex fejlesztésekkel építsük tovább a várost. Hogy felépítsük a virágzó
Nagy-Miskolcot – zárultak
Szopkó Tibor szavai.

FEJLESZT ÉS BŐVÍT A PATEC
Újabb 1,7 milliárd forintos beruházást hajt végre
Miskolcon a szingapúri
autóipari beszállító cég,
ezzel több mint 70 új munkahelyet teremt – jelentette
be szerdán Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter Szingapúrban.

mistának maradnunk, tétlenségre ítéltetésünket a jövő
tervezésére, hasznos, eddig
talán mellőzött, építő tevékenységekre fordítanunk, s
egymásra vigyázva, egymást
segítve túllendülni ezen a
valamennyiünket komoly
próbatételek elé állító időszakon.”
– Remélem, hogy egy év
múlva, a következő évérté
ke
lőben, már külső hatásoktól, globális válságoktól
mentes körülmények között
jobban megítélhető lesz Miskolc éves teljesítménye – zárta gondolatait Kopcsó Gábor.

tak és idősek segítése) segítette a miskolciaknak átvészelni
a legnehezebb időszakokat. De
sikerült, Önökkel együtt sikerült” – jelentette ki az önkormányzati képviselő.
– A Nagy-Miskolc program
elvei szerint újra demokratikussá, transzparenssé tettük a
város irányítását, kinyitottuk
a városházát. Számos területen (pl. ifjúságpolitikai, civil
ügyek, sport) munkacsoportokat, tanácsokat hoztunk létre, ezzel is nagyban bevonva
a szakmai szereplőket, érintetteket, a város lakosait a
döntéshozatalba. Büszkék lehetünk tehát arra, hogy társadalmasítunk, transzparensen
és közvetlenebbül vezetjük a
várost – hangoztatta Szopkó
Tibor.
A HungAIRy LIFE projekt
elindításával – fűzte hozzá –
„sokat léptünk előre a zöldváros irányába, a smartfejlesztésekkel pedig az okosváros
területén. Klímavédelmi határozatot fogadtunk el, komposztkereteket
osztottunk,
konkrét környezetvédelmi intézkedéseink voltak.” A képviselő azt mondta, a „jövő évben

A megállapodással tovább
erősödik a magyar autóipari beszállítói ágazat – fogalmazott a tárcavezető. Szijjártó Péter elmondta, a vállalat
nem csak bővíti jelenlegi kapacitásait, hiszen a beruházás magában foglalja az ipari
robotok gyártásának, fejlesztésének első fázisát is. Mindehhez a kormány 500 millió
forintos támogatást biztosít
a Patec Precision Kft.-nek.
Újabb 71 munkahelyet jelent
a beruházás.
A cég 2018-ban kezdte meg
a gyártást a Miskolctól északra elhelyezkedő Mechatronikai Ipari Parkban felhúzott
üzemében. A szingapúri au-

tóipari beszállító cég elsősorban ablaktörlő-rendszerekhez gyárt alkatrészeket,
fontos partnerük mások mellett a Bosch és a Mitsuba autóipari cég.
A miskolci polgármesteri
hivatal csütörtöki közleményében leszögezte: Szijjártó
Pétert az elmúlt egy évben
többször is fogadta hivatalában Veres Pál, Miskolc polgármestere, hogy a város és
a magyar kormány együttműködési
lehetőségeiről
egyeztessenek. „A miniszter
mostani bejelentése alátámasztja, hogy ha egy város
vezetői pártpolitika helyett

valódi várospolitikával foglalkoznak, akkor pártállástól
függetlenül is érhetnek el komoly eredményeket” – írják.
– Az újabb, 71 új munkahelyet eredményező miskolci beruházás ékes bizonyítéka annak a sokszor nem a
nagy nyilvánosság előtt folyó, kitartó háttérmunkának, amelyet a városvezetés
Magyarország kormányával
együttműködésben az elmúlt
egy évben végzett, és amelyet
folytatni kíván az elkövetkező években is Nagy-Miskolc
fejlesztése, felvirágoztatása
érdekében – hangsúlyozta.
K. I.
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Avasi gyerekként körbezongorázta a világot
Nem is tudtam, hogy billentyűs leszek, én énekes
akartam mindig is lenni –
meséli Gajdán Szabolcs, az
avasi zongorista srác, aki alig
töltötte be a húszat, amikor már együtt turnézott a
Beatricevel, majd zenélt az
Eddával, Slamóval és a Hooligansszel is, aztán pedig egy
luxushajó fedélzetén végigzongorázta a világot.
Énekesnek indult
Zongorára az édesanyja íratta
be a miskolci Egressy Béni kihelyezett tagozatára, ahol azon
nyomban meg is mondták neki,
hogy a gyereket inkább írassák
át focira. Mondjuk, nem is csoda, hiszen a zeneelmélet nem
volt az erőssége, a hallás utáni tanulással mindig is jobban
boldogult. De azért csak elkezdett otthon, magától zongorázni tanulni: az első löketet Balázs
Fecó dalai adták neki.
– Apukám adott egy kazettát, ezt a mai napig őrzöm. Fecó
Hammond-orgonajátéka an�nyira elvarázsolt, hogy onnantól kezdve Balázs Fecó akartam lenni, majd később vele
akartam zenélni. Aztán nagy
Edda-fanatikus lettem, és Gömöri Zsolt, az Edda akkori billentyűse lett a következő példaképem – idézi fel a kezdeteket
Szabolcs. – A későbbiekben volt
szerencsém velük együtt dolgozni sok koncerten keresztül.
A karrierjét énekesként
kezdte el a Wallesben.
– A zenekarozás úgy jött,
hogy 1998-ban egy átmulatott

szombat éjszakán egy 15 éves
srácokból alakult rockbanda
lépett fel egy miskolci helyen,
ahol az első korty alkohol mámorától elkezdtük jól érezni
magunkat, és beálltam énekelni – emlékszik vissza. Gyorsan
kiderült, hogy van egy zongorája, és behívták billentyűsnek.
Az orgona volt a belépő
Slamónál
A helyi ranglétrák megmászása egészen természetesen jött, nem kellett nagyon
kilincselnie egyetlen lehetőségért sem. Az első jelentősebb
mérföldkő talán mégis az volt,
amikor felfigyelt rá Slamovits
István. Az Edda gitárosa épp
akkoriban jött haza Izraelből, és
kezdett el hangszerboltot üzemeltetni Miskolcon. – Mi oda
bejárkáltunk egy barátommal
megnézni Pista bácsit. De tényleg ez volt, hogy „Pista bácsi, az
aranylemezeidet láthatjuk-e?” –
meséli nevetve. – Volt bent egy
Farfisa orgona, ez volt nekem
a belépő a profibb szakmába.
Slamó pont bent gitározott, és
megkérdeztem, hogy bekapcsolhatom-e azt a hangszert,
Pista bácsi. Elkezdtünk játszogatni, és mit ad is isten, pont
tudtam a dalait játszani, amire
ő felfigyelt. Néhány héttel később felhívott telefonon, hogy
be tudnék-e menni hozzá a
boltba. Rögtön kikéredzkedtem
a mosdóba óráról, szaladtam
Slamóhoz a Széchenyi utcára,
és zenéltünk egy hatalmasat.
Meghívott az akkor újraalakuló
No együttesbe játszani.

Automatákat
telepít az MVK
Az új berendezések húsz
frekventált helyszínen segítik majd a jegyvásárlást.
Az MVK Zrt. értékesítési rendszerének fejlesztését
ebben az évben a mobiljegy
bevezetésével kezdte el. A
nemzetközi trendeket követő, a közösségi közlekedés
digitalizációját
támogató,
többek között a virológiai kitettséget is csökkentő megoldást, – a készpénzmentes
közlekedési mobiljegy szolgáltatást – fejlesztett ki az
állami tulajdonú Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel. Az
applikációban történő jegy–
és bérletvásárlás lehetősége
már az MVK valamennyi járatán működik.
2021-ben egy új technológián alapuló, megújuló kül-

sejű jegyeket-és bérleteket
vezet be a városi közlekedési
cég, melyet speciális papírra
nyomtatnak majd. A jegyés bérletpénztárak mellett,
húsz darab új készpénzmentes jegy-és bérletkiadó automatából lehet majd megvásárolni tiketteket. Az utasok
időt spórolhatnak meg a
jegy-és bérletautomaták bevezetésével, hiszen kevesebb
sorban állással, a nap 24 órájában tudnak majd jegyet
és bérletet vásárolni, akár
számlára is.
Az automatákat olyan
helyszínekre helyezik ki a
városban, ahol eddig még
nem volt lehetőség jegyet
és bérletet vásárolni, illetve azokra a helyekre, ahol
szükségessé vált a kapacitás
további bővítése.

Innentől pedig már szépen
hozta az élet a további lehetőségeket. Budapestre költözött,
több, országosan is ismert zenekarban játszott sessionzenészként. Húszévesen a Walles
zenekarral turnéztak a Beatricevel, Slamóval közösen játszott a Republickal, éveken
át volt az Unisex billentyűse,
nagykoncerteket adtak a Slamo-banddel. Zenélt a sport
arénában, volt, hogy 13 ezer
ember előtt játszott az Eddával,
de turnézott a Hooligansszel is,
és dolgozott együtt a Lorddal.
Luxushajón a világ körül
2015-ben jött a lehetőség,
hogy elmenjen egy luxushajóra zongorázni. A világ hetedik
legnagyobb óceánjáróján, egy
amerikai luxushajón lett a partyband billentyűse. A hét hónapos világkörüli út rengeteg élménnyel járt együtt: előbb négy
és fél hónapon át hajókáztak
Seattle és Alaszka között, majd
egy két és fél hónapos világ körüli kanyar következett: Hawaii,
Bora Bora, Tahiti, Új-Zéland,
Ausztrália és Bali után végül
Szingapúrban kötöttek ki.
– Avasi gyerekként meg sem
fordulna az ember fejében,
hogy elutazzon Bora Borára,
de hál istennek sikerült. Nem
én vagyok persze az egyetlen a
városban, aki ilyet csinált, vagyunk egy páran miskolciak,
akik ezeket a köröket megfutották, de talán a legnagyobb kört
én mentem, majdnem föld körüli volt – mondja, miközben
kalandjait meséli. Alaszkában

Gajdán Szabolcs tavaly augusztustól az Ildi Rider tagja. Fotó: Mocsári László

például egy nagy fekete medvével találta szembe magát, amikor elindult egyedül felfedezni a környékbeli hegyeket, és
épp az anyukájának készült egy
szelfit küldeni. Kalandvágyó, izgága emberként amit csak lehetett, kipróbált: sziklát mászott,
volt bálnavadászaton, merült
fókákkal. Nagy álma vált valóra, amikor eljutott Hawaiira, a
legtöbb szigetet bejárta, és még
szörfözni is tudott egyet.
A partyband zongoristájaként
a hét hat napján zenéltek, napi
két és fél órát játszottak. A luxushajón töltött hét hónap alatt
a mindennapos fellépések mégsem váltak haknizássá, mert folyamatosan törekedtek a zenekarral a megújulásra, élvezettel

csinálták, ezért nem volt izzadtságszaga. – Zenélni úgy érdemes, hogy egyrészt legyen barátság, empátia a zenekaron belül,
másrészt legyen mindenki hasonlóan felkészült és elhivatott.
Legyen meg a közös gondolkodás. Ha az megvan, akkor működik a kémia – vallja.
Miskolc mindig a haza
A nagykoncertek ide és világkörüli út oda, Szabolcs mégis hazajött az Avasra. Az, hogy
örökre itt hagyja Miskolcot,
soha nem volt kérdés. – Én itt ragadtam, a szó jó értelmében. Baromi jól érzem itt magam, szeretek itt lenni, nekem ez a haza
– fogalmaz. A lehetőségek itt is
megtalálják: tavaly augusztustól

az Ildi Rider tagja, a zenekarban
megtalálta a helyét. – Nem olyan
nagy léptékű, mint az előző zenekarok, de imádom őket. Azért
szeretek nagyon együtt dolgozni
velük, mert érezzük egymás rezgéseit az összes zenekari taggal.
Nagyon jól működünk együtt,
olvassuk egymás gondolatait a
színpadon.
Hasonló a helyzet másik zenekarával, a Mini-Artűrrel,
amelyet tavaly hozott lére Völgyi Bécóval, akivel Török Ádám
és a Mini dalait játsszák a saját
elképzeléseik szerint, áthangszerelve. – Csupán szeretetből
csináljuk, annak nincs tétje.
Csak szeretünk együtt zenélni.
Attól működik az egész.
Cziffra Andrea

JEGYZET

AZ ELSŐ KOCSIKUCKÓM
Álmaim netovábbja egy Trabant. Vuduszokás szerint az
unalmas óráimban többször is
lerajzolom. Hátha hamarabb
„elejtem”. Elképzelem, miként
pöffeszkedem kikönyökölve a
kormánynál. Igazán nem sok,
alig három hónap választ el
álmom beteljesülésétől. Addig
is irigykedve nézem a Vászonfehérítő utcai kocsitulajdonosokat, akik ködös reggelenként kihámozzák a kocsijukat
a fólia alól, lekaparják a jeget
a szélvédőről, ingujjra vetkőzve kurbliznak, vagy betologatják egymás verdáját. Ám ennél
is jobban irigykedem azokra,
akik már a garázsukat alapozzák a Szinva- parton.
Nagy Józsi kollégám, a szerkesztőség legvagányabb, legélelmesebb fickója somogyi
születésű, de mindannyiunknál jobban ismeri a helyi dörgést. Vele megyek kuncsorogni
Kissné doktorhoz, a harmadik
kerület műszaki osztályának
vezetőjéhez egy parkolóhelyért. Felkészülten, táskámban
az akkori legnagyobb desszertes dobozzal, a csicsás Csárdással. Az asszonynak aranyszíve van, kéri, legalább egy
merkúros előrendelést vagy
autónyeremény-betétkönyvet

mutassak. Végül barátom oldalkocsis motorjának a forgalmi engedélyére csak kapnék
helyet, ha találunk. Sikerül.
Bár a sarka már a levegőben
lóg, csaknem a patakba ér.
Utrata bácsit, az örökösen
viharkabátban és gumicsizmában járó kőművest az Arany
János utcai lottózóban lelem
meg. Felidézi a jugoszláviai
partizánélményeit, elárulja,
Titóval egy sátorban aludtak.
Hallgatásomért cserébe vállalja az alapozást, de előrekéri az
ezrest. Rögtön el is játssza, viszont hétvégén már locsolgathatom a betonalapokat.
Majd jön a neheze – Józsi
barátom, a főnökeim legros�szabbika, beajánl a BÁÉV vezérigazgatójának. Vince bácsi utasítására egy héten belül
kihozzák a kész garázst. Egy
karcosat, hogy harmadosztályon számlázhassák. Jó nézni,
ahogy betolat a bikaerős panelszállító Kraz a garázssorra,
csigaként a hátán a kuckóval.
A hidraulika kecses finomsággal teszi a helyére. Másnap
reggel Grósz Géza bácsival, a
város legismertebb lakatosmesterével alkudozom a patak
partján. Nem méreget – mondja ezek a kalitkák egyformák

– potom kétezerért megkapom
a vasajtót, két szárnyas kulc�csal. Az öreg partizán két szakadt embere egy sírhelynek tetsző szerelőgödröt is ás a garázs
közepére. Csak úgy szemre kimérve. Olcsón.
Józsi barátomnak átellenben a Chlepko Edén van garázsa. Velem örül, elárulja, nem
is sejtem, miért. Idáig nála
parkolt az igazgatónk vadi új
kávébarna Wartburgja. Gálánsan, nagyvonalúan ajánlja fel az enyémet. Próbálnék
ellenkezni, ha volna merszem.
Lajos főnök rutinosan betolat
a betonbirodalmamba, hogy
nálam vészelje át a csúszásveszélyes téli napokat.
Cirka egy hét kell nekem a
garázsszomszédok feltérképezéséhez. Jó a csapat a kuckósoron. Meglett családapák
menedéke. Itt tárolják a dugi
pálinkát is. Kora délutántól
zajlik az élet, a motorszerelés,
a házi olajcsere és a traccsparti. A patak vizével akár kocsit
is moshatnék, de még nincs
mit. Hozzám is bekukucskálnak, gyönyörködnek a Wartburgban. Megszólnak, hogy
sose állok ki vele. Okosítanak,
hiába kímélem, semmivel se
lesz drágább, ha majd eladom.

Szinte szívom magamba a tudást, de nem árulom el, hogy
bizony még nem az enyém.
Majd eljön az a nap is, hogy
mehetek a Trabantomért. Szorongva jelzem, igazgató úr
kedves, szeretném a garázsomat visszakapni. Hiába köszörülöm a torkom, hogy elmondjam a téli albérletért
mindössze egy ezrest kérek.
Végül hallgatok. Már tavaszias az idő, az összes eresz csorog a városban, amikor együtt
ballagunk a garázsomhoz.
Lajos vicces kedve csak addig tart, míg kinyitom az ajtót.
Egyszerre látjuk meg, a kocsi
tetején, mint a szőr, úgy állnak ki az apró cseppkövek. Letördel egyet- kettőt. A lakkal
együtt pattognak a betonos
csúcsocskák. Sündisznóra hajaz a Wartburg teteje. Az igazgató magában morog, látszik,
haragszik az egész világra. Én
is csak magamban kuncogok.
Mire a Trabantomat benavigálom, addigra már kész a
kátrányos, tripla tetőszigetelés
is. A partizánmester mindenhez ért. Józsi barátom se rejti
véka alá az örömét – helyből
vonja le a tanulságot, hogy
más kárán tanul az ember...
Szántó István
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Az SZFE vizsga
előadása Miskolcon
Szerdán mutatták be a
Miskolci Nemzeti Színházban a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzőseinek vizsgaelőadását.
Az utolsó Zsámbéki-Fullajtár osztály vizsgaelőadása. A bemutató időpontja
2020. augusztus 31. Másnap
a Színház- és Filmművészeti Egyetem, ahogy eddig ismertük, megszűnt létezni.
Az előadás szövegkönyvét a
színészek írták, témája pedig maga az egyetem. Színpadra alkalmazták azokat a
benyomásokat, amik az osztályt érték a felvételijüktől
egészen addig a pillanatig,
amíg az osztályfőnökük felmondott… és még egy kicsit
tovább is.
– Nagyon érdekesen alakult a vizsgaelőadás „élete”. Fél évig dolgoztunk az
anyagon, még a veszélyhelyzet előtt, januárban indult a

közös munka a hallgatókkal. Aztán rengeteg olyan
markáns és meghatározó
változás ment végbe, ami
komolyan hatott az osztály
életére: bezárt az egyetem a
járvány miatt, nem lehetett
közösen dolgozni, majd jött
a modellváltás. Egymást érték a krízisek. Ez persze akár
pozitívan is hathat időnként
a színházi munkára: a folyamatok annyira erősek és
szorítóak voltak, hogy mint
inspiráció beszivárogtak a
közös munkába. Az előadás
óhatatlanul mindkét krízisről szól most már. Mondhatjuk, hogy kiállás valami
mellett, de nem ez volt az
eredeti szándék, hanem az,
hogy valami bonyolultat, de
igazat próbáljunk meg megfogalmazni – fogalmazott
lapunknak az előadás kapcsán Tárnoki Márk, a darab
rendezője.
K. I.
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DÍJAZTA A KÖZÖNSÉG AZ ISPOTÁLYT
Kovács István alkotását, „Az
Ispotály – madarakról, emberségről” című alkotást közönségdíjjal ismerték el a múlt
hétvégén megrendezett IV.
Hét Domb Filmfesztiválon.
A Nyékládházán élő szabad
úszó filmes alkotása a Madármentő Állomás Mályi téli
munkáját dolgozta fel, a művet
százhuszonöt film közül választották be a megmérettetés versenyfilmjei közé. Az Ispotályt
még februárban publikálták az
alkotó Facebook-oldalán. A mű
rövid idő alatt hatalmas népszerűségre tett szert.
– Magam is több éve követem a Mályi Természetvédelmi
Egyesület – Madármentő Állomás Mályi tevékenységét. Amellett, hogy rengetegen fordulnak
hozzájuk, ha sérült madarat
vagy kisállatot látnak, a közösségi médián keresztül sokan kísérik figyelemmel a „kis betegek”
sorsát is. Film viszont ezelőtt
mégsem készült róluk, pedig a
mindennapjaik rengeteg alapanyagot szolgáltatnak – kezdte.
Maga a forgatás az év elején
kezdődött, és az utómunkákkal együtt hat hét alatt el is készült a dokumentumfilm. „Már
a megjelenést követő napokban
nagyon népszerű volt a film,
ami részben annak köszönhető,
hogy az állomás és annak követői, támogatói is megosztották
a közösségi oldalakon. Később
viszont önálló életet kezdett
élni a film, aminek nagyon

Már készül a madármentőkről szóló film folytatása is

örültem, hiszen jó volt érezni,
hogy az emberek értették és értékelték a munkánkat.”
Többször is díjazták
Bár a járvány miatt idén a legtöbb filmfesztivál elmaradt, az
elmúlt hónapokban azért több
seregszemle versenyprogramjára is nevezték Az Ispotályt, ami
több helyről is díjjal tért haza.
– Augusztus végén a 11. Bujtor István Filmfesztiválon a
zsűritől szakmai dicséretet kaptunk. Ez ugyan nem díj, de valahol mégis azok között könyvelem el. Az október 10-11-ei
hétvégén viszont egyszerre két
fesztiválon is részt vett Az Ispotály: a Hét Domb mellett a Vas
megyei Független Filmfesztiválon is bemutatkozott, ahonnan
elhozta a legjobb dokumentumfilmnek járó szakmai díjat
– hangsúlyozta Kovács István.

Az alkotó mindegyik elismerésre büszke, de ha választania kellene közülük, talán a Hét Domb Filmfesztivál
közönségdíját emelné ki. „A
megmérettetést idén online
rendezték meg, a nevezett filmekre két héten át lehetett szavazni. Az Ispotály ezeregyszáznál is több szavazatot kapott, a
második alkotás pedig ennek
csak körülbelül a felét, pedig
igazán remek filmekkel kellett
versenyezni. Az én művemben ráadásul sem híres színész,
sem különleges filmes megoldások nem voltak. Úgy érzem,
hogy az emberek a film üzenetét értékelték, és ezt köszönöm
nekik!” – tette hozzá.
Jön a folytatás
A főállásban a Kazincbarcikai Városi Televízió operatőreként, vágójaként dolgozó fil-

mes egyébként már leforgatta
a madármentőkről szóló film
folytatását is.
– Ez egy sokkal komplexebb
film lesz, hiszen most az egyesület nyári munkáját követtük
figyelemmel, amikor sokkal sűrűbb, hiszen olyankor rengeteg
madár, mentett kisállat érkezik
hozzájuk és ezt is megmutatjuk
majd. További érdekesség lesz,
hogy a hagyományos dokumentumfilm meg lesz bolondítva egy játékfilmes vonallal
is. Egy tavasz végén, nyár elején bekerült kis gólya szemszögéből követhetik majd végig a
nézők ennek a közösségnek az
életét egészen augusztus végéig,
amikor szabadon engedték őt,
és elhagyta az országot – mesélte az alkotó. A film várhatóan
december második felében, karácsony előtt jelenik majd meg.
Tajthy Ákos

A stadion tizenegy pillére, mint a „diósgyőri Aranycsapat”
Jeles szakmai elismerésben részesültek a diósgyőri
stadion tervezői. Pottyondy Péter és Hegedűs Péter
párosa a Csonka Pál-érem
2020. évi díjazottja.
Az építészek és tartószerkezet-tervezők alkotó együttműködését elismerő díjazásban idén a Puskás Aréna
tervezőcsapata, illetve Stocker
György, a BME Építőmérnöki Karának docense mellett a
DVTK Stadion alkotópárosa
részesült. Az ünnepélyes díjátadót a múlt héten a fővárosban tartották, ahol kollégáit
Miskolc nevében a városi főépítész, Szunyogh László méltatta.
– Építészi és szurkolói minőségemben is lelkes érdeklődéssel követtem az új diósgyőri stadion megvalósítását.
Tudom, megéltem, láttam,
hogy mennyi probléma, ellentét, ellenvélemény közepette született meg az épület,
kezdve a „kórházat építsünk,
ne stadiont” politikai állásfoglalástól a régi stadionhoz való
ragaszkodásig – mondotta az
esemény kapcsán. – Miután
minden meccsen ott vagyok,
azt gondolom, autentikusan
számolhatok be a következőről. A szurkolók, akiknek gyakorlatilag épült, szeretik ezt
a stadiont. Ők őszinték, azaz:

mi őszinték vagyunk, megmondanánk, kifejezésre juttatnánk, ha nem. S ez azért
is nagy dolog, mert szerettük a régi, Dézsi János építész és Kovács Lehel statikus
által tervezett, szektoros-bástyás rendszerű stadionunkat
is. Azért, mert az akkor modern, a hagyományokkal szakító megfogalmazásával tö
kéletesen összhangban volt
progresszív acélvárosiságunkkal. Egyedi volt, mind formájában, mind szerkezetében. S
hasonlót élünk meg most is.
A sok „szappantartó” után itt
egy, a miskolciságunkkal ös�szhangban lévő stadiont kaptunk. Ahogyan szögletesek
voltak a régi bástyaszektorok,
a Pottyondy-Hegedűs páros
által megálmodott stadiont is
szigorúan a szögletes formák
határozzák meg. Ez nekünk
kedves, itt, az egykori vasgyárak tövében. Mérnöki, iparos.
Mint a főépítész kiemelte,
a 2018-ban átadott építmény
másik fontos jellemzője: a szabadság, nyitottság, amelyet ez
az épület mind statikai, mind
építészeti szempontból mutat. Az „iparias” megjelenés,
amelynek alapvető követelménye a struktúra, a mérnöki
tartószerkezetek szabad megmutatása.
– Azért érdekes, mert a stadionok zárt épületek, külső

szemlélőnek nem engednek
betekintést a belsejükbe. Az
új diósgyőri stadion azonban két helyen is megnyílik.
Egyfelől a sarkokon kapuszerű megnyitások vannak, ahol
rögtön a pálya kezdődik.
Olyan közel hozza a külvilágnak a küzdőteret, hogy úgy
érezni, szinte egy lépés s mi
végezhetjük a szögletet. Másfelől nincs ma diósgyőri, aki
a stadion mellett elautózva
vagy villamosozva ne lesne be
a „szentélybe”. Ezzel tovább él
az a régi „kukkolási” lehetőség, amelyet a korábbi maratoni kapu biztosított mindkét
formájában – utalt az 1939es, majd 1968-as előd épületekre. – Sokszor beszélünk
úgy a Diósgyőr-szurkolók
közösségéről, hogy család.
Az egy újabb fontos jellemzője az épületnek, hogy bensőséges. Olyan közel vagyunk
benne egymáshoz, napos oldal, ultrák, VIP, amit más stadionban nem tapasztaltam
még. A fölső körbefutó folyosó szinte közösségi térként,
találkozási pontként, fórumként működik. Nekem ehhez
a családiassághoz tartozik az
is, hogy a stadion nem került
piedesztálra, a földön áll. Az
utcáról szintben léphetünk
be, emberközelivé, humánus
léptékűvé válik az egyébként
hatalmas építmény. A végé-

re hagytam, hogy egyszerűen szép. Szépségét a letisztult
és látható szerkezet, a szögletes formavilágot kiegészítő
egyedi külső lámpatartók, s
a strukturális megjelenéshez
igazodó, fémburkolatok adják. Még a székek színezése
is festőien komponált. Jó ide
meccsre járni. Ennél pedig
kell több?! Ezért épült – fűzte
hozzá Szunyogh László.
– A diósgyőri tervezést
2014-ben kezdtük el. Vázlatterveket készítettünk, egyébként már akkor nagyjából
kialakult mindaz, amit ma
megépülve láthatunk. Kiraj-

zolódott, hogy a pálya mérete folytán a lelátó tíz részre
tagolt állásai összesen tizenegy pillérállástengelyt tesznek indokolttá. A tizenegyes
szám pedig... Én magam is focirajongó vagyok, rögtön beugrott, hogy tizenegy játékos
van egy csapatban. És jól emlékszem az egykori diósgyőri
„Aranycsapatra” is – fogalmazott Hegedűs Péter. Így aztán, mint a statikus felidézte,
a tervrajzok készítése során a
tizenegy darab rasztervonalat, ami ezeket a pillérállásokat jelölte, ő szépen a hetvenes évekbeli DVTK-játékosok

neveivel látta el: Veréb – Szántó, Salamon, Váradi, Kutasi –
Oláh, Tatár, Görgei – Borostyán, Fükő, Fekete. Hegedűs
Péter elmondta még: a legendás futballistanevek utóbb lekerültek a tervrajzokról: „volt
olyan reakció a megrendelők
részéről, hogy ez komoly dolog, ne viccelődjünk”. Ám a
múlt heti rendezvényen is
megerősítette: mikor azt kérdezték tőle a tervezés folyamán, miért pont tizenegy pillérrel számol, nem tízzel vagy
tizenkettővel, azt válaszolta –
„Tizenegy nyomós okom van
rá. Veréb, Szántó, Salamon...”

Pottyondy Péter és Hegedűs Péter a díjátadón. Fotó: Magyar Építőművészek Szövetsége
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1303-0/2020
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Hatékony védelem a vírusok ellen!

IMMUNO
BALANCE!
Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:
l összeszerelő operátor l betanított gépkezelő
l targoncavezető l vágógépkezelő

l festőüzemi gépbeállító technikus l gázpalacktöltő
l karbantartó l könyvelő

Kapható: Pátria Alma Patikában, vagy
az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központban.

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését,
kérjük, jelezze nekünk, felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

Élesztőgombasejtfal-kivonatot, D3-, C-vitamint
és Cinket tartalmazó táplálékkiegészítő.
Tejfehérje-, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

Info vonal:

pannonvital.eu

www.myhrteam.hu

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

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

FIGYELEM!
FELVÁSÁRLÁS!

Felment a törtarany ára!
9000 Ft/g-tól,
Ezüsttárgyak
100 Ft/g-tól

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

Az akció érvényes: 2020. 10. 17-től 2020. 10. 23-ig

Protex antibakteriális szappan, 90 g
229 Ft
199 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml
319 Ft
299 Ft
Visage sampon, 250 ml
449 Ft
349 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs
459 Ft
399 Ft
Amalfi szájvíz, 500 ml
599 Ft
459 Ft
Domestos Power 5 Duo
699 Ft
599 Ft
Taft hajlakk, 250 ml
799 Ft
699 Ft
Calgon vízlágyító, 500 g
949 Ft
899 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs
1099 Ft
999 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs
1399 Ft
1149 Ft
Dettol felülettisztító, 500 ml
1399 Ft
1199 Ft
Silan öblítő, 2775 ml
1499 Ft
1299 Ft
Bonux mosógél, 3,575 l+1,1 l
2999 Ft
2499 Ft
Héra színes, beltéri falfesték, 5 l
9499 Ft
8999 Ft
Futószőnyeg 2, 3, 4 m hossz, 80 cm széles		 3 299 Ft/fm

267-17/2020

Október 19., hétfő,
10-14 óra között.

Miskolc, Pannónia Hotel,
Kossuth L. u. 2.
Fazon, antik, briliánssal
díszített arany 11 000 Ft/g-tól.
Régi karórák automatát,
felhúzóst. Neves festmények.
Ezüsttárgyak. Herendi, Zsolnay,
borostyán. Arany-, ezüst pénz
érmék, tallérok, papírpénzek.
Háborús kitüntetések,
képeslapok.
WWW.DUNAGALERIA.HU
DÍJTALAN KISZÁLLÁS:
70/381-6345
1300-0/2020

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), „Építőés anyagmozgató gép kezelője, Targoncavezető (OKJ 32 582 02, Nyt.
sz.: E-000683/2014/A001)” OKJ-tanfolyamok indulnak Miskolcon ős�szel a Dekra Akademie Kft. szervezésében. Érdeklődni: 30/768-1234.
1272-0/2020

Inter-V Kft. keres
tapasztalattal rendelkező
munkatársat
ESZTERGÁLYOS
munkakörbe.
Feltétel: szakirányú műszaki
végzettség, szakmai tapasztalat.

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

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)
246-11/2020

1293-0/2020

46/400-225
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BÚCSÚZNAK A VERSENYTÁNCTÓL
Miskolci éremeső
az emlékversenyen
A Kemény Dénes Városi
Sportuszodában rendezték
meg múlt hétvégén a 33.
Bitskey Zoltán-emlékversenyt.
A valóságos miskolci éremesőt hozó viadalra 330 úszó
fogadta el a rendező, a Megyei
Úszó Szövetség és a Miskolci
Sportiskola meghívását.
A két nap során 32 versenyszámban a legkisebbektől a felnőttekig minden
korosztály képviselői bizonyítási lehetőséget kaptak.
A házigazdák különös gondot fordítottak a koronavírus-járvány miatti egészségügyi szabályok betartására,
így a testhőmérséklet-mé-

résre, a maszkviselésre, a fertőtlenítésre. A lelátón pedig
ezúttal csak a versenyzők és
edzők foglalhattak helyet.
A Miskolci Sportiskola
Hölcz Péter által irányított
edzői kollektívájának munkáját dicséri, hogy versenyzőik közül nagyon sokan
érdekeltek voltak az eredményhirdetésen.
Öt emlékszám öt különdíja is gazdára talált, melyet
az adott versenyszám adott
korcsoportjában
legjobb
ered
ményt elérő miskolci
úszó vehetett át. A miskolci érmesek és különdíjasok
részletes listája és eredményei a minap.hu-n olvashatók.

330 úszó állt rajtkőre a versenyen. Fotó: Mocsári László

Tizennégy év után visszavonul a versenytánctól a miskolci Süttő Roland-Tombácz
Anikó páros.

A versenytáncos páros 2006ban kezdte el a közös munkát.
Mind standard, mind latin
táncokban a legmagasabb kategóriában versenyeztek.
– Ez a gyönyörű versenysport sokat tanított nekünk:
megtanultunk küzdeni, felállni a kudarcokból, kifogás nélkül menni a céljainkért, alázattal kezelni a sikert. Táncosként
és emberként is sokkal többek
lettünk – összegez Süttő Roland és Tombácz Anikó, hozzátéve: pályafutásukat végigkísérte a folyamatos tanulásba
és fejlődésbe vetett hitük, és az,
hogy csakis a minőségi tánc tud
hosszú távon eredményt hozni.
Ezt üzenik a következő generációnak is azzal kiegészítve, hogy
a kudarcok hozzák mindig a
legnagyobb változást.

„Ez nem is mély víz, ez már
egy tenger a fiataljaink számára… de nem baj, kóstoljanak
csak bele a sós vízbe is” – nyilatkozta fanyar humorral Bachner
András, a PannErgy-MVLC
férfi vízilabdacsapat szakmai
igazgatója a Szolnok elleni 194-re elveszített találkozó után.
Pedig a Magyar Kupában pariban voltak, három negyeden
keresztül megnehezítették a
számos világ- és olimpiai bajnokkal felálló ellenfél dolgát a
miskolciak.
– Most azonban sajnos
még messze vagyunk attól a
csapatformátumtól és attól a
formától, amivel illene vízilabdázni az első osztályban.
Azokkal kell játszanunk, akik
a rendelkezésünkre állnak.
Remélem, minél hamarabb

visszatérnek a betegek, és a játékunk folyamatos felépítésével elérjük azt a szintet, ahonnan indultunk. Ez feltehetőleg
a bajnokság első részének a
vége felé, jó másfél-két hónap
múlva lesz esedékes.
A vezetés töretlenül magabiztos, nem panaszkodnak.
– Vállaljuk így is a mérkőzéseket. Folyamatosan hangsúlyozom: nálunk az egészség a
legfontosabb. Semmiben nem
változott a szemléletem. Szerencsére egyre több a negatív
teszt a csapatnál, de még vannak hátra orvosi vizsgálatok.
Amennyiben zöld utat kapnak
az orvostól, többen is visszatérhetnek, és ha csak epizódszerepekre is, de be fognak állni.
Kis István vezetőedző szűkszavúan értékelte a szolnoki
eredményt. – A szövetségnél
úgy döntöttek, hogy nincs további halasztás, le kell játszanunk az elmaradt meccseket.
Mi ennek eleget teszünk. Egy
nagyon fiatal csapattal álltunk

Fotó: Szolnoki Vízilabda Sport Club

A profi karrierjük mellett
az utánpótlás nevelésével foglalkoznak, illetve saját egyesületüknél segítik a versenyfelkészülést a fiatalok számára.
Ebben szintén azt közvetítik a
fiatal táncosok felé, hogy tartsanak ki a végsőkig, minden
körülmények között. – Legyenek alázatosak a sport, a versenytársak iránt, de önmaguk-

A legjobb eredményeik:
• ötszörös Profi Latin Magyar bajnokok
•h
 áromszoros világbajnoki középdöntősök
• kétszeres Európa-bajnoki középdöntősök
• a German Open Profi Latin Rising Star nyertesei
• Profi Latin Európa Kupa 4. helyezettek
• a Profi Latin világranglistán a 6. helyig sikerült eljutniuk
• amatőrként magyar kupagyőztesek latin ranglista vezetésért
• tíztánc magyar bajnoki ezüstérmesek
• a magyar amatőr latin rangsor vezetője 2015-ben

A sós vízbe is belekóstolnak
Idegenben nagy vereségbe
szaladt bele a nyolc hiányzóval, utánpótlás-játékosokkal feltöltött miskolci
csapat.

Táncos műsoruk külső helyszínekkel tért vissza a képernyőre. Fotó: Mocsári László

ki, serdülők is játszottak nálunk. Így azt tudom mondani, hogy szakmai értéke igenis volt ennek a találkozónak.
Sajnálom, hogy nem tudtunk
olyan mérkőzést játszani,
mint a kupában.
Hornyák Olivér is elmondta,
nem volt egyszerű a felkészülés a járvány miatt. A csapat
hetekre karanténba vonult, a
kényszerpihenő egy nagyon
nehéz szituáció a pólósok életében. Nehéz ugyanis visszaszerezni azt a fizikális állapotot, ami egyébként megvan a
rendszeres edzések és mérkőzések miatt. – Viszont pozitívum a Szolnok elleni meccs
ben, hogy sok fiatal játékos
bemutatkozhatott.
Zsivko Gocics edző nem
értékelte túl a nagyarányú
győzelmet. Úgy fogalmazott
maga is, ha teljes kerettel érkezik hozzájuk a miskolci gárda,
minden bizonnyal máshogy
alakult volna a mérkőzés. –
Nem reális a különbség, még
akkor sem, ha mi is sok fiatallal álltunk ki. Fontos volt a
három pont megszerzése. Jó
egészséget kívánok a miskolciaknak – tette hozzá.
Nincs megállás az MVLCnél tehát: jövő héten is két
mérkőzés vár rájuk. Szerdán
a Ferencváros, szombaton pedig az Eger ellen javíthatnak
Kis István tanítványai. Továbbszokhatják tehát a sós vizet a
miskolci fiatal vízilabdázók…
K. I.

kal szemben is. Maradjanak
kritikusak, hiszen az egészséges kételkedés visz előre minket. Aki nem keresi magában
a hibát, azt az ego meggátolja
a fejlődésben. Mi, tanárok és a
szülők, edzők „csak” segítenek,
de a szekeret mindenkinek
magának kell tolnia.
Idén átvehették „Az év sportolója” díjat Miskolc városától.
Akkor úgy fogalmaztak, az elismeréssel az egész sportágat
megtisztelték, de ehhez kellettek az eredmények is. Emlékezetes, hogy a járványhelyzet
eldurvulásakor, a korlátozások
bevezetése idején indították el
a Miskolc Televízióval közösen az Én is táncolnék című
műsort, ami az otthoni tánctanulásban segített. Amikor a
veszélyhelyzet véget ért, a nagy

sikerű műsor folytatódott: új,
külső helyszínekkel tért vissza
a képernyőre.
„Táncosként
búcsúzunk,
de edzőként vagy pontozóbíróként biztosan találkozunk
a versenyeken” – írták Facebook-posztjukban, ahol köszönetet mondanak edzőiknek, tanáraiknak, klubjaiknak,
a Magyar Táncsport Szövetségnek és természetesen a közönségnek, szurkolóiknak.
A magyar, a miskolci versenysport szegényebb lett egy rendkívül eredményes és csupaszív
párossal, de – mint látjuk – nem
veszítjük el őket teljesen: eddig
is sok fiatal tehetséget neveltek
már ki, ezt a jövőben is folytatják. Miskolc így megmarad erős
versenytáncos bázisnak.
Kujan István

Cápák után farkasokkal
küzdenek meg az Acélosok
A tűzijátékból az idei szezon első mérkőzését játszó
Steelers jött ki rosszul.
Vereség Győrben, folytatás
vasárnap Miskolcon.
A bajnokságot a Budapest
Wolves ellen kezdték volna az
Acélosok szeptemberben, de
a karanténszabályokra tekintettel elhalasztották a mérkőzést. Így aztán Győrben volt a
nyitány – és ahogy azt az idén
elmaradt HFL korábbi küzdelmei is megmutatták, egy
remek párharcra volt kilátás
a Sharks ellen a Divízió I kibővített mezőnyében.
Nem született pont az első
negyedben, utána viszont
beindultak a támadósorok.
Mindkét csapat irányítója
remek formában játszott. A
Steelersnél Vasyl Yordan három TD-passzt is kiosztott,

ebből kettő Charles Wort
kezében landolt. Az amerikai elkapó egy kétpontost is
jegyzett. Az alaposan átalakult Acélcsapat kerete azonban nem tudta tartani a farkasokat, fokozatosan nőtt
a különbség: a szünetben
ugyan még csak egy labdabirtoklásnyi volt az előny,
de aztán ez kettőre nőtt. És
bár az utolsó negyedre ös�szekapta magát az ezüst-piros gárda, közelíteni és fordítani már nem sikerült. A
vége egyértelmű Cápa-siker,
de tisztességgel helyt álltak a
miskolciak.
– Másfél éve, tavaly nyár
eleje óta nem játszott a csapat
bajnoki mérkőzést, a meccs
elején ez meg is látszott, lassan kezdtünk – nyilatkozta
lapunknak Aggod Péter szakosztályvezető. – Egyéni hibá-

Remek párharcra volt kilátás a Sharks ellen a Divízió I
kibővített mezőnyében

kat vétettünk, ráadásul kezdő
pozícióban vannak sérültjeink. Volt, aki törött kézzel
játszott, mert nem volt más
a posztján. Egy ilyen szinten
ezek a körülmények komolyan befolyásolják egy mérkőzés kimenetelét.
Inkább tehát a második
félidei teljesítményt szeretnék átmenteni a most hétvégi csoportmérkőzésre. Vasárnap a budapesti farkasokat
látják vendégül délután 2
órától a Szentpéteri kapui
edzőközpont pályáján.
– A lezúduló eső miatt
felázott pályán nem tudtunk
edzeni a hét elején, ez azért
tovább nehezíti a helyzetünket. Két, nagyjából azonos
játékerőt képviselő csapat
van még a csoportunkban. A
mindig változó körülmények
miatt sem szeretnék esélyeket latolgatni. Az biztos, hogy
ha egyiküket legyőzzük, akkor megvan a rájátszás – tette
hozzá.
A szezon eddig lejátszott
mérkőzései alapján a Divízió
I Kelet csoportját a Wolves
vezeti, második a debreceni
DEAC Gladiators, a Steelers
pedig harmadik. Vasárnap
tehát a farkasok látogatnak
Miskolcra. A meccs zártkapus lesz, de online követhetik
a szurkolók a mérkőzést.
ki

10 Hirdetés
14 340 Ft

Őszi akciók október 30-ig:
l AlveolaWaxing gyanta és paraffin
l kozmetikai hatóanyag és ampulla
l kozmetikai gép és bútor

l szempilla-, szemöldökfestő,

formázó és sminkes termékek

28 éve a fodrászok, kozmetikusok,
műkörmösök és masszőrök szolgálatában.
Alapanyagok, eszközök és bútorok
professzionális
és otthoni felhasználásra.

3530 Miskolc, Nagyváthy u. 1. Tel.: 06 20 32 66 575
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Csütörtökön lezárták a Papszer és Mélyvölgy utca
csatlakozását mintegy 30 méteren. Tovább folytatódnak
ugyanis az Avas északi oldal csapadékvíz-elvezetés
fejlesztése című projekt munkálatai.
A Mélyvölgy utca 110 méteres szakaszát 4 ütemben, 30
méterenként zárják majd le, ezzel könnyítve az ott lakók és a
pincetulajdonosok közlekedését. A teljes projekt márciusban
indult el az Avason, amelyben több mint 7 kilométeren nyílt
felszínű, burkolt vízelvezetőket, hordalékfogókat építenek, és
több helyen új térkőburkolatot is kapnak a történelmi Avas
utcái. A kivitelezés 85%-os készültségi szinten áll, jelenleg
is zajlik a munka a Reményi utcán, majd még a Középső sor,
Felső sor, Arnóti sor és Zsolcai sor egyes szakaszai, illetve
két lépcsősor van még hátra. A 800 millió forintos uniós támogatással megvalósuló beruházás 2021. januárra készül el.
A TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00003 azonosító számú, „Avas
északi oldal csapadékvíz-elvezetés fejlesztése” című projekt 100%-os
mértékben az Európai Unió
és a Magyar Állam támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg.

Komposztáljuk? Igen/Nem
A kerti hulladék hasznosításának egyik legjobb lehetősége
a komposztálás, szemben a
jelentős légszennyezést okozó
égetéssel.
A komposztálás nem más, mint
irányított humuszképzési folyamat, és ennek a folyamatnak az
eredményessége rajtunk múlik.
Ahhoz, hogy jó minőségű komposztunk legyen, érdemes minél
változatosabb összetételű szerves
anyagot felhasználnunk. Egy egységnyi barna, száraz, arányaiban
sok szenet tartalmazó növényi
maradványhoz (pl. gally, falevél,
forgács) három egységnyi zöld,
nyers, arányaiban sok nitrogént
tartalmazó anyagot (pl. zöldséghéj, levágott fű) keverjünk.
Az összegereblyézett lomb, az
ág- és gallyapríték, a fűnyesedék,
a konyhakertből kikerülő levelek,
hajtások, termésmaradványok,
vagy az elvirított, de még nem
felmagzott dísznövények és a
különböző gyógy- és fűszernövények együttesen jó minőségű

85-19/2020

komposzttá érnek. A konyhában
keletkező zöldség- és gyümölcsmaradványoknak, kávézaccnak,
teafűnek és a tojáshéjnak is a
komposztálóban van a helyük.
Ne kerüljenek a komposztálóba nem lebomló anyagok, mint
pl. a fém-, üveg- és műanyaghulladékok.
A szerves anyagok közül sem
alkalmazhatunk mindent, mert
pl.: a húsevő állatok ürülékével
a parazitákat szaporíthatjuk, az
ételmaradék pedig vonzza a
rágcsálókat. Nem szerencsés az
sem, ha a felmagzott gyomnövényeket és a beteg, fertőzött,
valamint a vegyszerrel kezelt (pl.
citrusfélék héja) növényi részeket
tesszük a komposztba. A témához kapcsolódó kérdésükkel keressék bátran az Ökomenedzser
Iroda szakembereit a hungairy@
miskolc.hu címen!
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17
IPE/HU/000017) projekt az
Európai Unió LIFE programjának
támogatásával valósul meg.

272-17/2020

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a hulladékszállítás rendje
NEM VÁLTOZIK
az október 23-ai ünnepnap alkalmával.
A hulladékot változatlanul, a korábbi
megszokott rend szerint szállítjuk el.
215-10/2020

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Ügyfélszolgálati irodáink, valamint
a Miskolcon található hulladékudvarok
2020. október 23-án zárva tartanak.
A nyitvatartási rendről bővebb tájékoztatás
a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.
Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

274-24/2020

DíDí Milano Hialuronsavas szemkontúrszérum + 24 órás arckrém

LEZÁRTÁK
A MÉLYVÖLGY UTCÁT

Life

ÁPOLJA BŐRÉT ÉS HAJÁT
AZ ÉVSZAKNAK MEGFELELŐEN!

Webshop és információ: capelli.hu, több mint 9000 termék!

1301-19/2020

Miskolci Napló

2020. október 17. | 42. hét | XVII. évfolyam 41. szám

Program

Miskolci Napló – A város lapja
PROGRAMOK
Október 17., szombat
14:00 Ültess fát, olvass alatta könyvet!, Szabó Lőrinc
Idegennyelvi Könyvtár
19:00 Csányi Sándor: Hogyan
értsük félre a nőket?, Művészetek Háza
Október 18., vasárnap
9:00 Miskolci termelői nap,
Erzsébet tér
10:30 Talpas és a többiek –
bábelőadás, Miskolci Csodamalom Bábszínház
11:15 és 13:15 Történetek a
borról és híres borisszákról –
régész előadása, Diósgyőri vár
Október 19., hétfő
17:30 Chi Kung-óra – im
munerősítés,
gerinctorna
is, Konnektív Felnőttképző
(Farkas Jenő 4.)
19:00 Tűzvarázs II. bérlet,
Művészetek Háza
Október 20., kedd
9:30 Zsipp-zsupp mesetorna,
Célpont Közösségi Tér
10:00 Babák és mamák a
könyvtárban, Tompa Mihály
Könyvtár
18:00 Traccs: Ördög Nóra és
Nánási Pál, Művészetek Háza
19:00 Ingyenes Random Pub
Kvíz – téma: Marvel, Random
Bár (Toronyalja 17.)
Október 21., szerda
10:00 Karikázó Mondókázó,
Újhold Közösségi Tér (Városház tér 16. fszt./1.)
16:00 Szabó Lőrinc közelebb
– interaktív beszélgetés, Thália-ház
Ingyenes kézműves délután
gyerekeknek, Petőfi Sándor
Könyvtár
Ingyenes fürdősókészítő work
shop, Célpont Közösségi Tér
19:00 Kövek a zsebben – Rudolf Péter és Kálloy Molnár
Péter vígjátéka, Művészetek
Háza

Október 22., csütörtök
16:30 Reiman Zoltán: Miskolc mindig várni fog! –
könyvbemutató, Petőfi Sándor Könyvtár
17:00 Hazatérés – F. Balogh
Erzsébet festőművész kiállításmegnyitója, Miskolci Galéria
18:00 Irunmore pályaedzés
– futás, Miskolci Atlétikai
Centrum
Vezetett gyakorlóóra – latin táncok órája, Fáklya-ház
(Hadirokkantak útja 50.)
Október 23., péntek
7:00 Nagy őszi kihívás –
húsz kilométeres túra, Csóka utcai parkoló, további
információ: Vaszkun Anita
30/63-63-733
7:00 Esztramos-hegy és a
Szalonnai-hegység – 17,3
km-es túra, Tiszai pályaudvar, további információ:
hauer.tamas@bfte.hu
15:00 Repülj velünk Tokaj-Hegyalja felett! – hőlégballonozás, Zsadányi Vendégház, Tállya
17:00 A természetes immun
erősítés lehetőségei – előadás,
Selyemréti Egészségműhely
(Bajcsy-Zsilinszky 54. fszt./2,)
18:00 Hollywood – Anima
Group-koncert,
Népkerti
Vigadó
20:00 Ketioz & Mikee Mykanic-turné, Block Bistro
Október 24., szombat
10:00 Őszi madárles, Nyírfa és Andor utca kereszteződése, regisztráció: kapuzorgeto.vasar@gmail.com
17:00 NWCC Showcase – zenei összejövetel, Avasi kilátó
18:00 Wannabe Matiné –
buli a 90-es és 2000-es évekből, Block Bistro
20:00 Intim Torna Illegál –
koncert, Helynekem

Válogatott illusztrációk a Galériában
A Miskolci Galériában nyílt
meg az a kiállítás, amelyen
a magyar illusztrációs művészet legfrissebb munkáit
mutatják be.
Péntektől látogatható az első
Budapesti Illusztrációs Fesztivál válogatott anyaga a Miskolci
Galériában. A fesztivált azzal a
céllal rendezték meg, hogy reprezentálja és egyúttal megújítsa
a hazai illusztrációs művészeteket. A műfajt népszerűsítő felhívásra mintegy kétszáz alkotó
több mint 2500 műve érkezett
be. Ezek közül több mint százhatvannégy darabot állítottak
ki, amelyek november 29-éig
tekinthetőek meg. Szépirodalmi, tudományos vagy szöveg
nélküli – a felhívásra összesen
négy kategóriában neveztek alkotók. Volt, aki például idén évfordulós írók és költők - köztük
Csáth Géza, Ady Endre és Örkény István - egy-egy választott
művéhez készített illusztrációt.
A fődíjat elnyerő alkotón kívül öt másik művészt is elismertek. A Pagony Kiadó „Leg-

A kiállítás november 29-éig tekinthető meg. Fotó: Mocsári László

jobb 
pályakezdő illusztrátor”
100 ezer forintos különdíját
Turi Lilla nyerte el, az Illusztrációs Fesztivál tudományos,
non-fiction kategóriájának díját Kószó Gréta kapta, a Csimota Kiadó szöveg nélküli képeskönyv (silent book) 100 ezer
forintos díját Jásdi Júlia nyerte
el, míg a Fesztivál Móra Kiadó

által felajánlott 300 ezer forintos fődíját Grela Alexandra illusztrátor kapta meg. Az olaszországi Sármedei Nemzetközi
Illusztrációs Kiállítás és Iskola
két ösztöndíját pályakezdő illusztrátorok, Gollowitzer Szabina és Kindli Csenge kapták.
Herbszt László, a tárlat kurátora elmondta, az illusztrációs

fesztivál tavaly jött létre. – Azt
kell mondanom, hogy hiánypótló. Minden országnak van
hasonló jellegű seregszemléje már évtizedek óta, például
a pozsonyi Bibet említeném,
ami már a hatvanas évek óta
létezik. De valahogy Magyarországon ez mindig kimaradt
– fogalmazott.

FELHÍVÁS MISKOLC TURISZTIKAI ÉS
VENDÉGLÁTÓIPARI SZOLGÁLTATÓINAK
A 2021. évi Kocsonyafesztivál előkészítése során Rózsa
Edit a Kocsonyafesztivál tulajdonosa, stratégiai irányítója egyeztetőmegbeszélésre hívja a miskolci vendéglátás,
gasztro- és borkultúra képviselőit, kiemelkedő szereplőit
és a turisztikai szolgáltatókat, szállásadókat.
A találkozók célja a jövő
évi Kocsonyafesztivál koncepciójának bemutatása, a
részvételiség biztosítása, a
bekapcsolódás lehetőségeinek egyeztetése. A turisztikai szolgáltatókat érintő

részvétel regisztrációhoz, az
egészségügyi előírásoknak
megfelelően létszámhoz kötött. Regisztrálni a kocsonya
fesztival2021@gmail.com cí-

men lehet a releváns esemény
megjelölésével. Vigyázzunk
egymásra, hogy együtt lehessünk 2021. februárban, a Kocsonyafesztiválon!

megbeszélést október 22-én
13:30-15:15 között tartják
a Helynekemben, a gasztroszolgáltatókét pedig aznap 16:00 órától a Balance
Taste Galleryben (Széchenyi
utca 30.). Az eseményen való

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő utcafórummal egybekötött burgonya-, alma- és hagymavásárt szervez
október 17-én a Jókai-iskola melletti parkolóban Szopkó
Tiborral együtt. Az utcafórum 10 órakor kezdődik, a vásár
8:00 - 14:00 óráig tart.

OKTÓBER 17., SZOMBAT 14:00
RÓZSA ÉS IBOLYA, Babszem bérlet, Kamara

OKTÓBER 21., SZERDA 10:00
RÓZSA ÉS IBOLYA, Habakuk bérlet, Kamara

19:00 BÁL A SAVOYBAN,
bérletszünet, Nagyszínház

17:00 SZERELMES SHAKES
PEARE, Latabár ifj. bérlet,
Nagyszínház

Október 19., hétfő: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 09:50 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Miskolci Napló (közéleti magazin),
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi
magazin), 19:35 Generációk (idősügyi
magazin), 20:00 Híradó ism., 20:15
Időjárás-jelentés, 20:20 Polgár 40
(portréfilm), 21:10 Képújság

MOZIMŰSOR
MŰVÉSZETEK HÁZA, URÁNIA-TEREM: Október 15., szerda – 21.,
szerda, naponta 16:30 Óriásláb – Családi bevetés | 19:00 Hab
| Október 22., csütörtök – 28., szerda, naponta 16:30 Nyílt titkok | 19:00 Téboly | Október 23., péntek 16:30 Apró mesék
MŰVÉSZETEK HÁZA, BÉKE-TEREM: 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 Fortuna istennő | Október 22.,
csütörtök 16:30 Gunda, 18:15 Berlin, Alexanderplatz | Október 23., péntek 17:00 A beszéd, 19:30 Sarlatán | Október
24., szombat 17:00 Wendy, 19:30 Amíg tart a nyár | Október
25., vasárnap 17:00 Sweat, 19:30 DAU. Natasha
MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: Október 15., csütörtök – 21., szerda,
naponta több időpontban – Állati jó kekszek (csak hétvégén)
| Álomépítők (csak hétvégén) | Az új mutánsok (csak hétvégén) | Becsületes tolvaj | Felkészülés meghatározatlan ideig
tartó együttlétre | Greenland – Az utolsó menedék | Hab |
Masha és a medve: Masha dalai (csak hétvégén) | Miután ös�szecsaptunk | Mulan | Nagypapa hadművelet | Nyílt titkok |
Óriásláb – családi bevetés | Peninsula – Holtak szigete (csak
szombaton) | Scooby | Téboly | Tenet | Yakari – a mozifilm
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NEM FÉLÜNK A FAR
KASTÓL, Játékszín
OKTÓBER 20., KEDD 17:00 SZE
RELMES SHAKESPEARE,
Balikó Tamás bérlet, Nagyszínház

OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK 19:00
SZERELMES
SHAKES
PEARE, Madách (Alap,Arany,
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
OKÓBER 24., SZOMBAT 17:00
KILÉPŐ, Játékszín

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában október 18-án, 4 órától a bükkszentlászlói római katolikus
templomból közvetítenek.
A szentmisét bemutatja:
Ócsai J. Barnabás plébános.
Október 22-én, 16 órakor
áldja meg Ternyák Csaba egri
érsek a diósgyőri plébániatemplom udvarán felállított
új, II. János Pál pápa szobrot.
Október 23-án engesztelő zarándoktúra lesz a Mind-

szenti plébánia szervezésében
Molnár Attila atya vezetésével.
A szentléleki pálos kolostorromnál 12 órakor szentmise,
melynek főcelebránsa Csóka
János pálos szerzetes lesz.
Bűnbánati hetet tartanak
a Kossuth utcai református
templomban október 19étől 25-éig, naponta este 6
órától. A konfirmandusok
vizsgája október 24-én, 17
órától lesz, míg az ünnepélyes fogadalomtétel másnap
délelőtt 10 órától.

Október 20., 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 21., 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
Az ismeretlen Kárpátaja (dokumentumfilm), 20:50 Képújság
Október 22., 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 Idő-

járás-jelentés, 19:25
Egy nap a világ
(útfilm-sorozat), 20:00 Híradó ism.,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Költöző madarak ism. (dokumentumfilm),
21:00 Képújság
Október 23., péntek: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 10:00 Képújság,
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés,
18:25 Az Ispotály (dokumentumfilm),
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Ötvenhat (dokumentumfilm), 20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelentés, 21:00 Képújság
Október 24., szombat: 07:00 Az előző
esti adás ismétlése, 11:00 Képújság,
18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:20 Játékszünet, 18:25 Egészségpercek ism., 19:00 Krónika, 19:25
Így nem játszunk mi (a Körúti Színház műsora), 20:20 Bóta Café – vendég Szinetár Dóra (szórakoztató talkshow), 21:20 Képújság
Október 25., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:20 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
Csodálattal és hálával (dokumentumfilm), 21:20 Képújság
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Miskolci Napló

BÁNKÚTON LEESETT
AZ IDEI ELSŐ HÓ
MÚZEUMOK ŐSZI
FESZTIVÁLJA

Idén is szerveztek programokat a Fazola-kohóhoz, ahol szeizmikus műszerek bemutatója,
beszélgetés a 250 éves diósgyőri
kohászatról, gyerekprogramok
és tárlatvezetés is szerepelt a kínálatban. A gyerekeket kovács,
fazekas és kosárfonó kézműves-foglalkozások is várták. Az
érdeklődők ásványokat és kőzeteket nézhettek meg mikroszkó-

pon keresztül. Az erdő kincseit
mutatta be a Miskolci Gombász
Egyesület. A Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület
Bükki Helyi Csoportja madárgyűrűzéssel várta a madárvilág
iránt elkötelezetteket. De bemutattak még izgalmas geofizikai
módszereket, volt bábelőadás és
tüskéshátút is lehetett készíteni.

Fotó: Mocsári László

Őszi könyvújdonságok
1

Szerda reggelre befehéredtek az északkeleti csúcsok. Az előrejelzésnek megfelelően havazás váltotta az esőt az Északi-középhegység csúcsain, kifehéredett többek között a Kékestető, Bánkút, Mátraszentistván, Galyatető, illetve Nagy-Hideg-hegy is. A
havazást délelőtt már felváltotta az esőzés, így a leesett hómennyiség hamar latyakká szelídült a hideg, szeles időjárás ellenére
is. A közútkezelő munkatársai folyamatosan járták a Bánkútra vezető utakat a szükséges úttakarítási feladatok miatt. Túrázókkal elvétve találkoztak kollégáink. Fotó: Mocsári László

Az őszi sláger: a sütőtök sülve, főzve
A sütőtök egy igazi őszi-téli
kedvenc a magyar konyhákban is, gyakran fogyasztják sütve, krémleves
formájában, de süteményalapanyagaként is. Jelentős
karotin- és C-vitamin tartalma, antioxidáns hatása
miatt kedvelt téli csemege.
Emellett kitűnő rostforrás
is, sőt vérnyomáscsökkentő és vízhajtó hatása is van.
Ezúttal egy sütőtökkrémleves, valamint egy sütőtök
tarte (e.: tart, vajas tészta)
receptjét osztjuk meg olvasóinkkal.

Sütőtökkrémleves
Hozzávalók: 1 kg sütőtök
(megsütve), 2 dkg vaj, 1,5 l alaplé, 3 gerezd fokhagyma, 250 ml
főzőtejszín, só, bors
Elkészítés: A megsült sütőtök húsát kikaparjuk. A vajat
felolvasztjuk, és hozzáadjuk a
finomra vágott fokhagymát.
Hozzáadjuk a kikapart sütőtököt, és ezzel is összekever-

160 fokon körülbelül harminc
perc alatt remegősre sütjük.
Sütőtök tarte
Hozzávalók: 140 g finomliszt,
120 g teavaj, 1 g só, 80 g porcukor, 1 db tojás
Elkészítés: A vajat a szárazanyagokkal összedolgozzuk, a
végén a tojást hozzáadjuk, hűtőben pihentetjük félórát, majd
belenyújtjuk egy 22 centiméter átmérőjű kerek formába. A
tésztát 180 fokon körülbelül tíz
percig elősütjük.

jük, majd felöntjük az alaplével. Sózzuk, borsozzuk ízlés
szerint, majd 15 percig kis lángon főzzük. Ha elkészült, botmixerrel pépesítjük, majd beleöntjük a tejszínt, és még egyet
forralunk rajta. Pirított tökmaggal és tökmagolajjal díszítve tálaljuk.

Sütőtök brulée (e.: brülé,
égetett krém)
Hozzávalók a töltelékhez:
500 g sült sütőtök, 150 g tejszín,
3 db tojás, 150 g kristálycukor,
ízlés szerint reszelt gyömbér
Elkészítés: Turmixgépben az
anyagokat összekeverjük, majd
az elősütött tésztára öntjük.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

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

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

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is őszi könyvújdonságok címét rejtettük el.
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő:
2020. november 11-ig. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői
között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes
megfejtései: 1. Az asszony akit megszúrt a skorpió, Rokonok, Édes
Anna, Csendes éj. Nyertesek: Soltész Tamás (Miskolc) és Szűcs Ferencné (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Egy korszak véget ér, de egy
másik elkezdődik. A változás mindig izgalommal jár, de a végeredménnyel elégedett lesz, és ez az, ami igazán számít. Nem
egyszerű elengedni valamit, amit régóta tartogat.

Rák (június 22 – július 22) Valaki meglátja önben a lehetőséget, de még kételkedik saját magában. Ne féljen attól, hogy
mi lesz, ha valami nem sikerül, arra gondoljon, mit nyerhet,
ha minden összejön! Választóvonalhoz érkezett, készüljön fel rá!

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Sok mindent látott
már, de a héten olyan pozitív fordulatok jöhetnek, amikre ön sem
számított. Élvezze ki a meglepetést! Most főleg ne hagyja, hogy
mások határozzák meg az útját, arra menjen, amerre szeretne!

Bak (december 22 – január 20) Érdekes információkat tudhat meg valakitől, amik a jövőben még különösen jól jöhetnek.
Ne használja fel rögtön őket, jó lesz, ha később is lesz ütőkártya
a kezében. Végre lezárhat egy régóta húzódó projektet.

Bika (április 21 – május 20) A saját kezébe kell vennie az irányítást valamivel kapcsolatban, mert másokra hiába vár. Ha elszánja magát a lépésekre, gyors sikert érhet el. Minél gyorsabban cselekszik, annál hamarabb meglesznek az eredmények is.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Olyan híreket kap, amelyek izgalomba hozzák, és amelyek akár a jövőjét is meghatározhatják. Egyelőre maradjon nyugodt, ne reagáljon az első érzelemből. Egyre jobban bosszantja valami, most ne szívja mellre!

Skorpió (október 24 – november 22) Fogytán van az energiája, sok erejét elvette valami, de most már közeledik a célhoz.
Tartson ki még egy kicsit, és akkor a babérokat is learathatja.
Ezen a héten valami mindig keresztülhúzhatja a számításait.

Vízöntő (január 21 – február 19) Végre úgy érzi, hogy minden
rendben van az életében, minden jó irányba halad, és elkezdheti
élvezni a dolgokat. Megdolgozott értük, most arassa le a babérjait! Óvatos lépésekben halad, de határozottan előre.

Ikrek (május 21 – június 21) Ne hagyja, hogy egy régi kudarc emléke visszatartsa! Most már sokkal tapasztaltabb és
magabiztosabb, sikerül megugrania a korábban kihívást jelentő akadályt. Ez az a döntés, amit később sem fog megbánni.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Biztos a dolgában,
és abban, hogy minden a legnagyobb rendben halad. Ha erről
másokat is meg tud győzni, akkor nyert ügye van, és bárki előtt
megállja a helyét. Most ne hagyja, hogy túlságosan elragadja a lendület!

Nyilas (november 23 – december 21) Jó helyen van jó időben, és ez olyan lehetőségeket nyithat meg ön előtt, amikre nem
is számított. Igyekezzen meg is ragadni ezeket, mert gyorsan elillanhatnak, és nem térnek vissza. Legyen elégedett az eredményekkel!

Halak (február 20 – március 20) Ne ragaszkodjon a régi beidegződésekhez, mert a következő sarkon a láncai nélkül várhatja a nagy kaland. Egy merész lépés az, amire most szüksége
van, és máris öné lehet a siker. Ne féljen, megvan hozzá a tehetsége!

