Nem lesz fűtés
és meleg víz

A tanári pályáról váltott, most
kézműves lekvárt készít

Kedden reggel 8
órától várhatóan 24
óráig szünetel a fűtés
és a melegvíz-szolgáltatás az Avas III.
ütemben gerincvezeték-csere miatt.

– Szerettem volna magam mögött hagyni az alkalmazotti lét kötöttségeit, még azon az áron is, ha
ezért búcsút kell intenem a választott hivatásomnak
– mondja Trescsik Károly, törénelem-földrajz szakos
pedagógus, aki 26 évnyi tanítás után döntött úgy,
hogy elhagyja korábbi pályáját, és ezentúl lekvárt
főz. A váltás mellett leginkább azért döntött, hogy
több időt tölthessen a családjával.

Részletes
tájékoztató
a 9. oldalon

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

A bátorság, az igazság
és az összefogás ünnepe
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben Miskolc is komoly szerepet játszott. Október 23-án,
nemzeti ünnepünkön minden évben számos történelmi
helyszínen tartanak megemlékezéseket városunk vezetői, a pártok, intézmények, civilszervezetek képviselői,
valamint a miskolci lakosok a forradalom hősei és mártírjai előtt tisztelegve.
Ünnepi összeállításunkban felelevenítjük a forradalom és szabadságharc miskolci eseményeinek rövid
krónikáját. Veres Pál polgármester ünnepi gondolatait
és Fazekas Csaba történész

jegyzetét az 5. oldalon olvashatják. Miskolci portrék sorozatunkban ezúttal a forradalom helyi eseményeinek
egyik főszereplőjét, Nagy
Attila színművészt mutatjuk
be lapunk 10. oldalán.

KÍNAI NAGYBERUHÁZÓ ÉPÍT
GYÁRAT MISKOLCON
Miskolcon épül meg a Chervon Auto első Kínán kívüli
üzeme – jelentették be hétfőn
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.
A zöldmezős beruházás értéke több mint 17,5 milliárd
forint, az új miskolci gyárban
évente akár 2 millió darab jár-

BONTJÁK AZ INGATLANOKAT
Az érintett épületek szanálása és a tereprendezés négyöt hónapot vesz igénybe, a
munkákkal párhuzamosan
folytatódik a felüljáró alapozása is.

Megkezdődött az Y-hídberuházás útjába került Vörösmarty utcai épületek bontása. A munkálatok azután
kezdődtek el, hogy a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(NIF) a hónap elején megkötötte a kivitelezési szerződést
az eljáráson nyertes céggel. A
bontás már az elmúlt hét második felében megindult, az
első napokban kézi erővel dolgoztak, kedden aztán munkagépek kezdték el ledönteni a
vasúti sínek melletti, koráb-

műalkatrész gyártására lesz kapacitás, és közel 150 új munkahely jön létre. A mintegy 26
ezer négyzetméteres csarnokban járműipari fém alkatrészek
gyártását végzik néhány éven
belül. „Közel egy éve dolgozunk
azon munkatársaimmal, gazdaságfejlesztési szakemberekkel, hogy újabb beruházások

korábban üzleteknek, irodáknak, üzemeknek adtak helyet,
de voltak köztük lakóházak,
társasházak és garázsok is.
Folytatás a 2. oldalon

azonban még most következik;
a gazdaságfejlesztési szakembereinknek az a feladata, hogy
a következő időszakban előkészítsék a beruházást – fogalmazott Veres Pál, aki köszönetét fejezte a Nemzeti Befektetési
Ügynökségnek (HIPA) és a kormánynak a támogatásért.
Folytatás a 3. oldalon

Remekeltek a borsodi kézművesek
Négy megyei pályázó
nyert idén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara „Magyar Kézműves Remek” pályázatán. A pandémia miatt
a megyei nyerteseik idén

ban már kisajátított romos
épületet. A NIF projektirodájának vezetője szerint ezzel együtt összesen tizenhat
ingatlant bontanak le. Ezek

kerüljenek Miskolcra” – mondta Veres Pál a beruházás kapcsán. A városvezető érdeklődésünkre úgy fogalmazott: egy
ilyen nehéz időszakban, mint a
mostani, különösen nagy jelentőséggel bír, hogy a kínai Chervon Auto ide települ. – Nagy
öröm számunkra a gyáralapítás. A munka jelentős része

nem országos rendezvény
keretében, hanem a területi
kamaráknál vehették át a díjakat. Az elismeréseket szerdán a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara (BOKIK) Szentpáli utcai székházában adták
át, a rendhagyó eseményen
egyúttal nyolc autószerelő is
átvette a mesterlevelét.
Cikk a 3. oldalon
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BONTJÁK AZ Y-HÍD ÚTJÁBAN LÉVŐ
HÁZAKAT A VÖRÖSMARTY UTCÁN

Az érintett épületek szanálása és a tereprendezés négyöt hónapot vesz igénybe, a
munkákkal párhuzamosan
folytatódik a felüljáró alapozása is.

Folytatás az 1. oldalról

– A bontás azért vált szükségessé, mert az érintett épületek az új út nyomvonalának
útjában vannak. Ez azért lehetséges, mert, ahogy erre a
miskolciak bizonyára jól emlékeznek, a Vörösmarty utca
ezen a szakaszon már csak
kétszer egysávos volt, a fejlesztés után viszont ez a rész is
kétszer kétsávosra bővül. Az is
tudott, hogy ezeket az érintett
ingatlanokat az állam korábban már kisajátította, a használói, lakói elhagyták az épületeket, sőt már a közművek is
ki voltak kötve – mondta Bogdán Béla.
Az összes érintett ingatlant
várhatóan négy-öt hónap alatt
tüntetik el: a munkák során a
szakemberek előbb az ablakokat, ajtókat, és a tetőt távolítják
el, ezután a teherhordó falakat,
végül pedig az alapot bontják el.
Az irodavezető elmondása szerint több ingatlan esetén szükség lesz a korábban kiásott pince feltöltésére is.

Kedden munkagépek kezdték el ledönteni a romos épületet. Fotó: Juhász Ákos
Folyamatos a munka
Az épületek szanálásával
párhuzamosan a felüljáró belváros felőli töltésének bontása
is zajlik, folyamatos a közművek kiváltása, illetve a korábban már megkezdődött alapozási munkák is folytatódnak.
Bogdán Béla kiemelte, a bontásokkal igyekeznek olyan tempóban haladni, hogy minél
korábban biztosítani tudják az
építést végző vállalkozó részére
a szükséges munkaterületet. A
projektvezető szerint az időjárás most még nem befolyásolja
a munkákat, a határidőket tudják tartani. A cölöpözések mellett az összefogásukra alkal-

mas úgynevezett fejgerendákat
is megépítik, és erre kerülnek
majd a híd szerkezeti elemei.
Két év múlva
Az érintett terület mellett a
jelenlegi forgalmi rend várhatóan jövő év márciusáig van érvényben. A jövő tavasztól megkezdődik a híd Kisfaludy utcai
szakaszának bontása a meglévő
felüljáró és a Pfaff Ferenc utca
között a vasúti átjáróval együtt,
majd az új hídrész szerkezetépítése, valamint elkészülnek a
támfalak, illetve a Pfaff Ferenc
utcai P+R parkoló. Ebben az
ütemben épül meg a Király utca
és a Vörösmarty utca csomó-

A közbiztonság helyreállítása volt
a legsürgetőbb feladat
Az egy évvel ezelőtti önkormányzati választások óta elvégzett munkájáról kérdeztük Badány Lajost, a Velünk
a Város frakcióvezető-helyettesét, az 1-es választókörzet önkormányzati képviselőjét.
Választókerületemben az
elmúlt év legsürgetőbb feladata a közbiztonság és a rend
helyreállítása volt, amelyre
az előző városvezetés szinte semmilyen figyelmet nem
fordított. Selyemrét fő gondjait évek óta a prostitúció és a
parkolás megoldatlan szabályozása jelentik, ezért a prostitúció kiszorítását, annak
betiltását célzó előterjesztést
nyújtottam be. Javaslataimat
a miskolci közgyűlés elfogadta, az ezzel kapcsolatos rendeletek november végéig fognak
megszületni.
Sikerült
előrelépni
a
MÁV-telepen is, ahol az MNV
Zrt. vagyonkezelésében lévő,
prostituáltak és drogosok
által használt, leégett épület elbontása után kezdeményeztem a mellette lévő, elhanyagolt ingatlanok lezárását,
rendbetételét. Lakossági kérés
nyomán a városi közgyűlés
elfogadta javaslatomat a Se-

Selyemrét fő gondjait évek óta a prostitúció és a parkolás
megoldatlan szabályozása jelentik. Fotó: Juhász Ákos
lyemrét-Észak fizetős parkolási övezetbe való bevonására. Ennek köszönhetően az ott
élők nem fognak kiszorulni a
parkolóhelyekről, 2021. januártól a városrész a fizetős övezet részét fogja képezni.
A
választókerületemben
élők biztonságérzetét, komfortérzetét segítjük azzal is,
hogy zúzalékos útfelújítást
kapott a Kartács, a Tölgyesi és a Gyimesi utca. Kijavítottuk a Szentpéteri kapu 20.
szám alatti emeletes ház melletti lépcsősort, és engedélyeztetés alatt áll egy további
járdaszakasz, valamint egy
csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása. Ezt folytatva, terveim között szerepel a
Bólyai utcai járda felújítása,
amelyhez az engedélyezési el-
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járást megindítottam. Megkeresésemre az áramszolgáltató
képviselői jelenleg is dolgoznak a lakótelep és a Blaskovics
utcai orvoslakások közötti
parkosított terület közvilágításának rendbetételén.
A martinkertvárosi óvoda
felújításához a kerítés festésével sikerült hozzájárulnom, és
előrehaladott egyeztetéseket
kezdtem a tulajdonos MÁV
Zrt.-vel, hogy az óvoda mellett
egy teljesen új bölcsőde létesülhessen. Képviselői alapomból támogattam a selyemréti
Szent István-templomban a
hagyománnyá vált karácsonyi koncert megtartását, saját
fizetésemből pedig az idősek
nappali ellátását végző Segítőkéz Szolgáltatási Központ karácsonyi rendezvényét.

pontjába tervezett turbókörforgalom is.
A NIF emlékeztetett, tavasztól a fentiek miatt nagyobb
mértékű
forgalomterelésre
kell majd számítani, viszont
hangsúlyozták azt is, hogy tudatában vannak annak, hogy
a Bogáncs utcai kerülő jó fél
órás kitérőt jelent, ezért jelenleg a miskolci önkormányzattal közösen vizsgálják annak a
lehetőségét, hogy valamilyen
módon könnyítsenek a helyzeten. A több mint tizenhárom milliárd forintba kerülő
fejlesztés várhatóan 2022-ben
készül el.
Tajthy Ákos

Megújul a perecesi
óvoda teteje

A munkálatok heteken belül megkezdődnek, és várhatóan még a téli időszak
előtt véget is érnek.

Kicserélik a Miskolci Nyitnikék Óvoda Vadász Utcai
Tagóvodájának tetejét. Bazin Levente, a terület önkormányzati képviselője lapunknak elmondta, a beruházás
nagyon időszerű volt, azt az
intézmény biztonságos működése érdekében már nem
lehetett továbbhalogatni.
– Az ovi az utóbbi években
már több ponton rendszeresen beázott, ami nem csoda,
hiszen a tetőhöz évtizedek
óta nem nyúltak, a cserepek
gyakorlatilag már szétmállottak. Nem akartuk, hogy

a csapadékosabb őszi-tavaszi
szezon alatt is még végig így
fogadja a kicsiket az intézmény – fűzte hozzá.
A munkálatok várhatóan
október utolsó hetében kezdődnek, és az időjárás függvényében néhány hét alatt
végezhetnek is vele. A beruházást több mint hatmillió forintba kerül, és azt az önkormányzat teljes egészében saját
forrásból biztosította.
Bazin Levente hozzátette,
ugyancsak az óvodával kapcsolatos hír, hogy az elmúlt
időszakban az intézmény
vezetésével együttműködve eltávolították az udvarról
a régi, balesetveszélyes játszóeszközöket.
T.Á.

Az intézmény korábban rendszeresen beázott. Fotó:
Juhász Ákos

Utcákat, tereket, parkokat rendeztünk
Az eltelt egy évet bemutató sorozatunkban Hegedűs
Andrea, a Velünk a Város
frakcióvezető-helyettese, a
3. számú választókerület önkormányzati képviselője ös�szegezte az elvégzett munkát.
A szűkös keret ellenére is
számos fejlesztést sikerült
megvalósítani a választókerületben. Martinkertvárosban,
a Templom téren mozgáskorlátozottak számára rámpát létesítettünk, elhárítottuk
az okoszebra hibáit, járda- és
burkolatjavítást végeztünk.
Virágültetésre, parkrendezésre, fakivágásra is sor került.
Rendet tettünk a Soltész-Nagy Kálmán – Csabai
kapu – Petneházy utcák által
határolta városrészben is. A
Farkas Jenő utca gondozatlan

járdáit kitakarítottuk, a Lévay
József utcában, Kinizsi utcában favágást, gallyazást végeztünk, szeméttárolókat helyeztünk ki. A Gizella utcában
felszámoltuk az illegális szemétlerakót, a Petneházy Utcai
Tagóvoda bejáratához új parkoló épült. A „Fogadj örökbe
egy óvodaudvart!” program
keretében az óvoda 800 ezer
forint támogatást kapott új
köztéri játékok vásárlására. A
Park utca 19-21. szám mögötti
zöldterületeken a szabálytalan
parkolás megszüntetése érdekében folyamatban van korlátok kihelyezése, a Dávid utcánál pedig gyalogos-átkelőhely
kiépítése.
Hejőcsabán a Sütő János utcai volt óvodaépületet részben
felújítottuk. A volt műemlék
gyógyszertár mellől elszállí-

A volt műemlék gyógyszertár környékét is rendbetették. Fotó: Mocsári László

tottuk a megrongált padokat,
virágkaspókat, a balesetveszélyes közúti korlátokat kicseréltük, a leamortizált pavilonokat elbontottuk. A Koboz
utcai parkot is kicsinosítottuk, a betontörmeléket eltávolítottuk, a megrongált köztéri
lánckorlátokat elbontottuk,
rendeztük a parkot. A Szirma
utcán a tehergépjárművek áthaladásának csökkentésére
sebességkorlátozó és súlykorlátozó közlekedési táblákat
helyeztünk ki.
Az Avason a Testvérvárosok 4-6. számnál rámpát
alakítottunk ki, a meglévő
lépcsősor kitöredezett lépcsősorait megjavítottuk, az utcában a nem EU-szabványos játékeszközöket eltávolítottuk, a
homokozókat feltöltöttük, új
padokat helyeztünk ki. A Középszer utca páratlan oldalán
parkoló terveztetését finanszírozzuk, a Tapolcai elágazás buszmegállónál a hiányos
korlátsort pótoltuk, az odavezető járdaszakaszt felújítottuk. A „Fogadj örökbe egy
óvodaudvart!” program keretében a Középszer utcai óvoda
800 ezer forint támogatást kapott új köztéri játékok vásárlására, társadalmi munkában
megújultak a régi mászókák,
és elszállítottuk az óvoda udvarán levő építési törmeléket.
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KÍNAI NAGYBERUHÁZÓ ÉPÍT GYÁRAT MISKOLCON
A zöldmezős beruházás értéke
több mint 17,5 milliárd forint,
az új miskolci gyárban évente
akár 2 millió darab járműalkatrész gyártására lesz kapacitás, és közel 150 új munkahely
jön létre.
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke megerősítette: az autóipari
beszállítók a megye és Miskolc
gazdaságában is fontos szerepet
játszanak, és a világjárvány negatív gazdasági hatásai ellenére
is erős pozíciókkal rendelkeznek. A Miskolc Holdingnál pedig – a Nagy-Miskolc program
irányvetéseinek megfelelően –
gazdasági együttműködésre törekednek a környező településekkel.
Hogy pontosan hol épülne fel
az új gyár, arról egyelőre nincsenek információk. Adná magát, hogy az infrastruktúráját
tekintve jól kiépített Déli Ipari
Park adjon otthont a Chervon
Autónak is. Hiszen a letelepülni
készülő vállalatok számára fontosak a megfelelő körülmények,
ezt pontosan tudják a Miskolc
Holdingnál is. Juhász-Nagy Judit gazdaságfejlesztési igazgató azonban úgy fogalmazott:
„új iparterületek kialakításában
van még feladatunk.” – A lehetőségeink beszűkültek az elmúlt
években, ezen a téren minél
gyorsabban előre kell lépnünk.
Fontos szemléletváltás, hogy
elkezdtek kilépni a városi keretekből, és felvették a kapcsolatot
a környező településekkel a gaz-

dasági együttműködés erősítése
érdekében. Ez volt a polgármester kérése, a Nagy-Miskolc program egyik alapvetése, és a HIPA
is erre tett egyébként ajánlást.
– A partnertelepülések érzik és
értékelik ezt a változást, pozitív
volt a fogadtatás. Miskolc számára nemcsak az siker, ha közigazgatási területén belül jön létre egy vállalkozás, hanem az is,
ha a vonzáskörzetben létesítenek
új munkahelyeket.
Térségi együttműködés
A települések mellett a gazdasági élet szereplőinek ös�szefogása is kiemelt jelentőséggel bír. Erre jó példa a BOKIK
égisze alatt működő, 2006-ban
alakult Észak-magyarországi
Autóipari Klaszter, ami a kamara legnagyobb ilyen jellegű
szervezete. Jelenleg 80 tagja van
– ebből 26 működik Miskolcon és vonzáskörzetében, a cégek összárbevétele éves szinten
meghaladja a 2600 milliárd forintot. Vannak közöttük multinacionális vállalatok és hazai
tulajdonú – nagyobb részben
családi – vállalkozások. Ezeknek az autóipari beszállítóknak
a többsége exportra termel, tevékenységi körüket tekintve
gépipari és műanyagipari alkatrészgyártók. Termékeik magas
hozzáadott értéket képviselnek,
és magas a cégek digitalizációs szintje is – emelte ki érdeklődésünkre Bihall Tamás, a
BOKIK elnöke. – Komoly gazdasági erőt képvisel ez a tömö-

Hogy pontosan hol épülne fel az új gyár, arról egyelőre nincsenek információk. Fotó: Juhász Ákos

rülés, ami erősíti a térség autóiparának jelentőségét.
Úgy fogalmazott: a megye és
Miskolc gazdaságában is fontos
szerepet töltenek be az autóipari
vállalatok; a multinacionális cégek közül több elsőkörös beszállítója a nagy autógyáraknak. És
ezen cégeknek is vannak helyi,
magántulajdonú kis- és középvállalkozó beszállítóik. – Széles
tehát a paletta. Az biztos, hogy
a megyében a vegyipar mellett
a gépipar és azon belül a járműipar a legfontosabb ágazat,
amit ugyan érzékenyen érintett
a járványhelyzet miatti gazdasági visszaesés, voltak átmeneti
leállások, létszámleépítések, de
a méréseink szerint ezek nem
voltak jelentősek. A nyár végére
lényegében visszaállt a járvány
kitörése előtti helyzet. A nagy
cégek többsége továbbra is erős

pozíciókkal rendelkezik. Azt
azonban nem lehet tudni, hogy a
második hullám miként tépázza
tovább a gyárak teljesítőképességét. Ha ez az iparág megbicsaklik, annak komoly következményei lehetnek, de én ennek nem
látom jelét egyelőre. Inkább a
hibrid és elektromos meghajtásokra való átállás a nagy kérdés
az autóiparban. És ebben, úgy
ítélem meg, hogy a miskolci és a
megyei cégek jól állnak.
Aranyat ér
A már meglévő ügyfelekhez
való közelség mellett a Chervon Auto beruházása pedig
megteremti a gyorsan növekvő
elektromos és hibrid járművek
piacán kínálkozó lehetőségek
kiaknázását is – állítja a HIPA.
A miskolci fejlesztéshez a kormány 5,3 milliárd forint vis�-

sza nem térítendő támogatást
biztosít. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint több szempontból jelentős
a beruházás. Egyrészt, mert a
magyar gazdaság zászlóshajóját
jelentő autóiparba érkezik, másrészt azért, mert keleti beruházás. Harmadszor pedig: mert a
fejlesztés újabb visszaigazolása
annak, hogy Magyarország – a
magyar emberek kiváló munkájának köszönhetően – továbbra
is rendkívül vonzó beruházási
helyszín.
Jelenleg egyébként 700 autóipari vállalat működik az országban, ami Magyarországot
az európai járműipar egyik fellegvárává tette. Tavaly 550 ezer
gépkocsit és több mint kétmillió
autómotort gyártottak hazánkban, az ágazat exporthányada pedig 90 százalék felett van.

– Most, a világjárvány idején
minden beruházás „aranyat ér”,
mert ezek mentik meg a munkahelyeket, és hozzák magukkal a
magas színvonalú technológiát.
Világjárvány és gazdasági
válság ide vagy oda, Miskolcon
nem áll meg a fejlődés – hangsúlyozta a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. Csöbör
Katalin örömét fejezte ki, hogy
a nyolc éve a kínai Nanjingben
alapított, gyorsan növekvő óriáscég a versenytárs európai országok városai helyett Miskolcot
választotta. Véleménye szerint
ehhez megbízható alapot nyújt
az ipari múlt, a fejlődő infrastruktúra, a Miskolci Egyetem
által biztosított műszaki szakmai tudás, valamint a miskolci
emberek tehetsége és elkötelezettsége.
Kujan István

SZINTE CSALÁDTAG AZ ÜGYFÉL

Remekeltek a borsodi kézművesek

Ezüst emlékérmet kapott a
MIHŐ Kft. miskolci ügyfélszolgálatának vezetője,
Kollárné Molnár Ildikó, aki
úgy nyilatkozott, ez az elismerés szakmájának csúcsa.
A díjat a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének operatív vezetője
adta át.

A „Magyar Kézműves Remek” pályázat megyei díjazottjait a világjárvány miatt
nem a fővárosban, hanem
helyben köszöntötték.

„Az irányítása alatt álló terület valamennyi munkafolyamatát jól ismeri. Megfontolt döntéseiben, vezetőivel,
munkatársaival való kapcsolata kiváló. A rábízott feladatokat mindig nagyfokú precizitással végzi el. Megalapozott
szaktudása köszönhető annak
is, hogy folyamatosan képezte
magát” – így jellemezték méltatásában Kollárné Molnár Ildikót, aki ebben az évben már
bizonyított a februári ügyfélszolgálati versenyen, ahonnan két legjobbnak járó díjat
is elhozott az általa felkészített
kétfős csapat.
– Ugyanolyan fontos számomra a kiváló munkahelyi
légkör, mint az ügyfelek elégedettsége. Ilyen munkahelyet kívánok mindenkinek,
hiszen a vezetőim is minden
körülmények között támogatnak. Harminchárom éve
dolgozom itt, és nekem minden ügyfél szinte családtagnak számít – mondta.

Korózs András, Kollárné Molnár Ildikó és Váci Gergely Viktor. Fotó: Végh Csaba
Az ügyfélszolgálati vezető
Váci Gergely Viktortól vette
át a „Magyar Távhőszolgáltatásért” ezüst emlékérmet. –
A Magyar Távhőszolgáltatók
Szakmai Szövetsége évente
több különböző szakmai díjat
ítél oda a tagvállalatok dolgozóinak, idén hármat, közülük
az egyik miskolci. A díjátadó
eredetileg a tavaszi konferencián szokott lenni, de most a
pandémia miatt elmaradt a
rendezvény. Ezért jöttem el
személyesen a vidéki megyeszékhelyre – fogalmazott az
operatív vezető.
Korózs András, a MIHŐ
Kft. ügyvezetője elmondta,
évente több mint harminc-

kétezren veszik igénybe a
személyes ügyintézés lehetőségét. – Mint közszolgáltató, természetesen az az elsődleges és legfontosabb
számunkra, hogy a fogyasztóink hogyan ítélik meg a mi
munkánkat, emellett arra is
figyelmet fordítunk, hogy a
szakma hogyan tekint az itt
folyó szakmai tevékenységünkre.
A MIHŐ tavaly ünnepelte
fennállásának ötvenedik évfordulóját. A környezetbarát és
országosan is elismert miskolci távfűtés már több mint harmincegyezer háztartásba és
ezer intézményhez jut el.
Répássy Olívia

Négy megyei pályázó nyert
idén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara "Magyar
Kézműves Remek" pályázatán. A pandémia miatt a megyei nyerteseik idén nem országos rendezvény keretében,
hanem a területi kamaráknál
vehették át a díjakat. Az elismeréseket szerdán a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) Szentpáli utcai
székházában adták át, a rendhagyó eseményen egyúttal
nyolc autószerelő is átvette a
mesterlevelét.
Bihall Tamás elnök az eseményen úgy fogalmazott, a
BOKIK számára ünnep ez a
nap, hiszen a mesterek tudásával egy új lendület jelenhet
meg az autóiparban, a Kéz-

Autószerelő mesterlevelet vettek át: Ambrus János, Csallóközi Ákos, Forgács László Máté, Ördög János, Szalánczy
György, Szarka Norbert, Varga Tamás, Varga Zsolt
Magyar Kézműves Remek díj, megyei díjazottak: Juhász
János késkészítő (Lorencz-kések), Kiss Zoltán Péterné Pető
Anna mézeskalácsos (Mézeskalács mint szerelmi jelkép),
Lévai József népi iparművész fafaragó (Diósgyőri fatálak),
Merényi József népi iparművész fafaragó, („Ősi székely himnusz” pásztorfurulya)
műves Remek díjazottjai pedig kiemelkedő alkotásaikkal
továbböregbítik Borsod-Abaúj-Zemplén hírét.
– A kézművesek egy különleges kultúrát képviselnek
a kamarán belül, hiszen egy
olyan alkotó, kreatív munkát
végeznek, amely remekül kiegészíti a szervezet gazdaságivállalati struktúráját, illeszkedik ahhoz, és igyekszünk
megbecsülni őket – tette hozzá az elnök.
Kovács Attila, a BOKIK
kézműipari tagozatának elnöke elmondta: idén közel 120
pályázat érkezett be a Magyar

Kereskedelmi és Iparkamara
„Magyar Kézműves Remek”
pályázatára, melyből 38 pályázó vette sikeresen az akadályokat. A pályázaton – folytatta – a népművészet, illetve
a kézművesség szinte minden
területe felsorakozik.
– Megyénk nagyon jól teljesített, hiszen öt pályázónk
volt, és ebből négyen elnyerték a Magyar Kézműves Remek díjat. Ez országos viszonylatban is kiemelkedőnek
mondható, hiszen több mint
a tíz százalékát elhoztuk a
díjaknak. A díjátadót korábban minden évben Budapesten rendeztük meg, azonban
a pandémiás helyzetre való
tekintettel idén a területi kamarákhoz rendelték ki, annak
érdekében, hogy minél kisebb
létszámmal gyűljünk össze –
hangsúlyozta Kovács Attila,
aki elmondta: a beérkezett pályaműveket a BOKIK Szentpáli-termében állították ki.
Tajthy Ákos

4 Portré/Aktuális

Miskolci Napló

A tanári pályáról váltott, most kézműves lekvárt készít
Trescsik Károly főként azért
döntött a váltás mellett,
hogy több időt tölthessen a
családjával.
Új termék jelent meg Miskolcon: a Kredenc Kincsei fantázianevű csipkelekvár mögött
egy hosszú ideig érlelt döntés
és egy különleges történet áll.
– Tízéves korom óta pedagógusnak készültem – meséli lapunknak Trescsik Károly, aki a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte meg
törénelem-földrajz szakos végzettségét, és aki az idei tanév
kezdetéig a Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum tanára
volt. – 26 éve kezdtem a pályát,
végig egy helyen tanítottam. Az
utolsó néhány évben kezdődött
a vívódás: akkor már felmerült
bennem a pályaváltás lehetősége. Kicsit túlterheltnek éreztem
a tanári munkát, emellett úgy
láttam, hogy ezt a szakmát sem
anyagilag, sem társadalmilag
nem becsülik meg eléggé.
Az iskolában eközben fenntartóváltás is történt az éven.
– A közalkalmazotti létből egy
másik jogrendbe kerültünk. Ez
alkalmas pontnak tűnt, hogy
változtassak. Ötven
éves vagyok. Úgy gondoltam, hogy
még sok idő van a nyugdí-

jig, elég ahhoz, hogy valami
új dolog köré építsem az életemet. Azt éreztem, ha most
nem lépek, akkor viszont – az
évek múlásával – rohamosan
csökkenek erre az esélyeim.
Egyik lábról a másikra
Trescsik Károly szerint a végkielégítés olyan anyagi lehetőséget
teremtett a számára, ami szintén
megágyazott a pályaváltásnak.
– Mindenképp szerettem volna magam mögött hagyni az alkalmazotti lét kötöttségeit, még
azon az áron is, ha ezért búcsút
kell intenem a választott hivatásomnak, a tanári munkának.
Alapvetően nem a dolog anyagi vonzata motivált leginkább,
hanem az idő. Idő az emberekre, a családomra, a barátaimra.
Úgy éreztem, csak akkor jutok
több időhöz, ha megalkuszom,
ezt pedig semmiképp nem szerettem volna. Ha ugyanis profi
hozzáállással csinálja valaki a
pedagógus pályát, akkor az rengeteget követel az embertől. Azt
mondtam tehát az év közepén
magamnak, hogy ideje lépni.
Ekkor még nem volt konkrét
terve a jövőt illetően.
– A feleségemmel beszélgettünk, felmértük a helyzetet:
milyen vállalkozás az, amihez
lenne kedvünk, és a hazai pi-

acon a lehetőség is adott hozzá. Fontos szempont volt, hogy
bármibe is vágunk, azt tudjuk
együtt művelni, tehát a munkafolyamatokat is közösen végezhessük.
Végül úgy döntöttek, a földből szeretnének élni.
– Agrárterületen gondolkodtunk, amit kis területen
lehet végezni, és nem sokan
csinálják, tehát van piaci rés.
Kisvárosban nőttem fel, de sok
időt töltöttem nagyszüleimnél
vidéken, így ez a fajta termelői
életmód sem áll tőlem messze.
Többek között a kert miatt is
költöztünk Perecesre.
Messze nyúló történet
A lekvár főzésének alapját az
eredeti, erdélyi recept adta.
– A nejem a Küküllőmenti-dombvidékről
származik, tizenegyen voltak testvérek. Ahhoz, hogy a szülei a
Ceausescu-érában el tudják
őket tartani, szükség volt valamilyen plusz bevételi forrásra.
Számukra ezt a lekvárfőzés jelentette. Beletanultak, kiismerték a fortélyait.
A körülmények tehát adottak voltak, hogy megszülessen
a Kredenc Kincsei márka.
– A kertünk több mint 1000
hektáron fut fel a dombon. Nagyjából három éve készítünk az itteni termésből lekvárt, persze
csak kedvtelésből, szeretetből,
magunknak. Feleségem gyakran
szedett csipkét, abból is főztünk.
A környéken ugyanis sok csipkebokor van. Itt nincs akkora
hagyománya a csipkeszedésnek,
mint Erdélyben, nem sok embert láttunk, aki ezzel foglalkozott volna. Gondolkodtunk, hogy
csinálunk egy ültetvényt, de mint
mondtam, rengeteg csipkebokor nő szabadon: kértünk tehát
engedélyt a megfelelő helyekről,

Jegyzet

Nem ez volt az utolsó medvevizit
Kapóra jött nekünk ez a
medvelátogatás. Szinte azonnal a média fókuszába kerültünk. Ráadásul egy igazán párt- és politikasemleges
esemény tanúi lehettünk,
senkinek nem jutott eszébe felemlegetni a barnamaci bundájának a színét. Azt
se, hogy bezzeg azelőtt még
messze elkerültek minket, és
senki nem firtatta, honnan jöhettek, és ki küldhette őket. Az
illetékesek tudták a dolgukat,
a köztéri kamerák csaknem
egyenes adásban közvetítették az éhes négylábú város
széli barangolását. Idáig csak
a világhíradóból értesülhettünk, hogy a kanadai nagyvárosok peremén kukákat
borogatnak az élelmet kereső
medvék, s lám, már nálunk se
idegenek ezek az erdei állatok.
Hálásak lehetünk azért is,
mert olyan szuper használati
utasítást kaptunk a szakemberektől egy ilyen majdnem
harmadik típusú találkozás
túlélésére, amit érdemes meg-

jegyeznünk. Számomra valamennyi jótanács közül az volt
a legbizarrabb – ne szemezzünk a macival, ne fussunk
előle, s eszünkbe ne jusson
hátat fordítani. Csupán egyet
hiányoltam, hogy a baráti találkozó végén érdemes tiszta
alsót váltani.
Sosem titkoltam, hogy közel állnak hozzám a medvék,
a kedvenc állataim listáján
az elsők. Egyszerű a magyarázat, minden mesében pozitív formában szerepelnek.
Míg a róka ravasz, a nyuszi
gyáva, a maciknak tökéletes
a marketingje. Drága édesapám a Corvin nevezetű állami áruházban, háromórás
sorban állás után vette meg
nekem életem első maciját.
Ez még nem volt elemes, nem
brummogott, nekem kellett
imitálni a társalgást. Sárga,
bársonyszőrös volt, elálló fülekkel és nagy fekete szemekkel. Jó ideig velem volt, s még
hibátlan állapotban adtam
át a lányomnak. Noha sűrűn

megjárta a Széchenyi utca 21.
szám alatti babaklinikát. Hol
a fejét vagy valamelyik végtagját kellett visszaoperálni.
Egy biztos, játékaim közül ez
volt az egyetlen, amely tényleg
a szívemhez nőtt. Merő érdekesség, hogy a kocsányon logó
fekete szemgolyói csudára hajaznak Edison kutyánkéra.
Ha tudna olvasni, egyszerűbben értené meg, hogy miért
is szeretek szemezni vele, míg
meg nem unja. Iskolásként, a
farsangi bálokon szívesen öltöztem volna brummogónak,
de mire elértünk Vadas Sárika néni Zsolcai kapui jelmezkölcsönzőjébe, a mackós kezeslábasok mind elfogytak.
Mi a stratégia a jövőre nézve? Mennyire lesz biztonságos
az erdei túrázás, hiszen ezek
az állatok családostul, falkában élnek. Megeshet, hogy
hamarosan mindennaposak
lesznek a városban. Sebaj,
akkor is ott lesznek a szívem
csücskében.
Szántó István

Amit eddig passzióból csináltak, ezentúl tudatosan végzik. Fotók: Végh Csaba
és nekikezdtünk a begyűjtésnek. Egyelőre tehát nem nemesített fajtákkal dolgozunk: ez most
egy gyors megélhetési forrást jelent, amit a jövőben is szeretnénk
majd megtartani.
A tanári végkielégítést is beleforgatták a vállalkozásba.
– Befektetésként vettünk egy
másik, több mint 4000 négyzetméteres telket is a közelben. Ott
még több gyümölcsfa van. Amit
eddig nyáron passzióból csináltunk, most tudatosan végezzük
majd. Ribizli, barack, szilva, josta, birs: ezekből készítünk kézműves technikával szörpöt és
lekvárt. Ide bazsarózsát is telepítünk a hónap végén: ennek a gumóját helyezzük most
a földbe, a tervek szerint pedig
két-három év múlva eladásra
kész virágaink is lesznek.
Komoly, macerás munka
Ahhoz, hogy megfelelő üzleti
tervet készítsen, Trescsik Károly
az interneten kezdett kutatni.

– Most ősszel indult tehát a
vállalkozás a csipkelekvárral.
A neten néztem utána a piacnak: vannak-e a környéken
egyáltalán termelők? Nem
sok név jelent meg a keresőben. A csipkelekvár készítése
elég komoly munka, mind a
szedés, mind a főzés tekintetében macerás. Nem mindenki szereti ilyen dolgokért
cserébe feladni a kényelmét.
Kis mennyiség készítéséhez
is csak kevesen fognak hozzá.
Az árakat a kínálathoz szerettük volna igazítani: próbáltuk valahová középre helyezni magunkat, hogy ne
legyünk túl drágák, de ne is
adjuk olyan olcsón a lekvárt,
hogy veszteséges legyen a
vállalkozás. Emellett a célunk
az, hogy jó, tartalmas terméket készítsünk, nem egy felhígított valamit. A szedésnél
is válogatunk: nem kerülnek
bele rossz, félig érett vagy túlérett, férges bogyók. Bele le-

hetne dobálni mindent, úgy
is jól nézne ki a lekvár külsőre, de a minőségben visszaköszönnének a hibák.
A pályaváltó tanárnak rengeteg elképzelése van, hogyan
lehetne még inkább a vevők
kedvében járni, színesíteni a
termékpalettát.
– Egyelőre a hagyományos
erdélyi recept szerint, 20 százalék cukorral készítjük a lekvárt,
de a jövőben szeretnénk alternatívát kínálni a cukorbetegek
számára is.
Trescsik Károly szerette volna, ha a minőségi készítmények mellé tudnának valamilyen állandó képet is kötni a
vásárlók.
– Sógornőméknél találtunk
egy régi kredencet, amit felújítottunk, és kitaláltuk, hogy az
autentikus hatás kedvéért arra
tesszük a kész lekvárokat. Így
született meg a Kredenc Kincsei fantázianév is.
Bájer Máté

Medve grasszált Miskolc utcáin
Az állat mostanra elhagyta
a lakott területeket, a szakemberek viszont továbbra
is óvatosságra intenek.
Miskolcra figyelt a múlt
héten az ország, egészen
pontosan arra a medvére,
amelyik egy szűk héten keresztül a miskolciak idegeit borzolta. A vadállat nyomaira még múlt szerdán
figyeltek fel az esőtől felázott, sáros talajon Lyukóvölgyben, a Magyar tanyán,
az egyik kerítésen pedig az
állat bundájából származó
szőrcsomókat is találtak. Az
észlelést azonnal jelentették a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság
szakembereinek. Az esetet követően
a miskolci önkormányzat
is intézkedett: arra kérte a
polgárőrséget és a Miskolci
Önkormányzati Rendészet
munkatársait, hogy a területen járőrözve fokozottan
hívják fel a környéken élők
figyelmét az esetleges veszélyekre.

Vasárnapra virradóra a Testvériség utcán tűnt fel a mackó,
majd a villamossíneken haladt a város felé, később vis�szafordult a Torontáli utcára,
majd 0:49-kor az Őzugró utca
felé haladva eltűnt a MIÖR kameráinak látószögéből. Hétfőn aztán egy polgárőrt lepett
meg birsalmaszedés közben
az állat a Nagycsászár dűlőn.
A mackót végül a járőrök nem
találták meg, kedden viszont
a szakemberek és az önkormányzat azt közölte: a vadállat
a Csanyik-völgy irányába elhagyta a lakott területeket.

A Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság
szakemberei
mindenesetre továbbra is
felhívják a figyelmet arra,
hogy a medve nem játék. A
lakosságtól kérik, hogy az
említett részeken az erdőterületen történő tartózkodás
szabályait betartva közlekedjenek, valamint a környéken a kutyákat kizárólag
pórázon sétáltassák. Amen�nyiben pedig barnamedve
nyomaira akadnak, tegyenek bejelentést a következő
ügyeleti telefonszámon: +36
30 861-3808.

Az állat mozgását a MIŐR kamerái is rögzítették
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Jelenbe hajló történelem
Mostanában gyakran merül
fel a kérdés, hogy az 1956-os
forradalom és szabadságharc
tekinthető-e
történelemnek
olyan értelemben, mint például az 1848–49. évi események.
Kétségtelen: jogos dilemma, hiszen mindez már régen, a ma
élők többségének születése előtt
történt. Hál’ istennek még élnek
közöttünk egykori résztvevők
és szemtanúk, de ők is jó ideje szépkorúak már. Továbbá a
forradalom leverése nyomán
létrejött Kádár-rendszer 33
évet számlált 1989-es kimúlá
sáig, s az 1990-es első szabad
választások óta már majdnem
annyi: 30 év telt el. Szóval, ha
csak ezeket a tényezőket tekintjük, mondhatjuk, hogy 1956
elég régen volt ahhoz, hogy
történelemként kezeljük, tankönyvek lapjaira és monoton
ismétlődő, hivatalos megemlékezések sorába utaljuk. Ugyanakkor október 23-án nem hagy
nyugodni a gondolat, hogy
nagypapáink forradalma makacsul kapaszkodik mindenkori jelenünkbe, és nemcsak
azért, mert az 1989–90-es
rendszerváltás egyértelműen
1956 emlékezetéből nőtt ki.
Hanem azért, mert tényleg aktuális az egykori forradalmárok üzenete: egy hazug és el-

nyomó hatalommal szemben
előbb-utóbb minden társadalmi rétegben felgyülemlik az
elégedetlenség, s ha ezek még
össze is adódnak, akkor egy
ország, egy nép forradalmáról,
szabadság és demokrácia iránti vágyának megnyilvánulásáról beszélhetünk.
Ahogy ez 1956-ban is történt nemcsak Magyarország
egészében, hanem az azt
mintegy leképező Miskolcon
is. Mert bár természetes módon a kormányzatnak otthont
adó fővárosra figyelt a vidék,
minden nagyobb városnak
megvolt a maga 56-os forradalma. Miskolcon is lezajlott mindaz helyben, ami az
egész országban: itt is voltak
demokráciát követelő diákgyűlések, a hazug propagandából kiábrándult, a szegénységet és elnyomást megelégelő
munkásszervezetek, az állampárt reformerei, nyilvánosságra vágyó írók és értelmiségiek,
mint ahogy voltak tüntetések,
sortüzek és áldozatok is.
Miskolc 1956-os emlékező és
emlékeztető hősei hordozzák a
jelenbe hajló történelem friss
üzeneteit. Őrájuk emlékezünk.
Őrájuk emlékezzünk!
Fazekas Csaba
történész
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A bátorság, igazság, összefogás ünnepe
A forradalom öröksége sosem
merülhet feledésbe, büszkén
és makacs kitartással kell ragaszkodnunk hozzá – fogalmazott az 1956-os forradalom
és szabadságharc 64. évfordulóján Veres Pál polgármester
ünnepi beszédében.
1956. október 23-án Budapesten, majd szerte az országban,
így Miskolcon is ezrek fordultak szembe az elnyomókkal és
a legyőzhetetlennek hitt többséggel, egy egész nép mondta
ki hangosan és félreérthetetlenül, hogy elég volt – emlékeztetett Veres Pál. – 1956 hősei
bátrak voltak, mert vakmerőn
néztek szembe az elnyomó gépezet ágyúival és lánctalpaival,
erős szívvel kapaszkodtak egymásba, hogy sorfalat álljanak a
gonoszság előtt, hogy ne engedjék továbburalkodni az elnyomást a szabadság felett. Bátrak
voltak, mert szabadok akartak
lenni. És a szabadsághoz kell
a legnagyobb bátorság. A szabadság ugyanis örök bizonytalanság, mert nem tudjuk, nem
tudhatjuk, mit hoz majd a holnap, a bizonytalansággal pedig
mindig félelmetes szembenézni
– hangsúlyozta. Mint fogalmazott, ’56 mártírjai és hősei a szabadság bizonytalanságát merték választani, az erőt pedig az
igaz szavakból merítették.

„Közös a múltunk, közös a jövőnk, és közös a bátrak emlékezete...” Fotó: Mocsári László
– A bátorság nem pusztán a
félelem hiánya, sokkal inkább
erő. Hogy ha kell, szembenézzünk a félelemmel, a bizonytalansággal, kiálljunk magunkért,
amiért élnünk kell, és amiért élnünk érdemes. Szükségünk van
erre az erőre nap mint nap, hiszen nem élünk könnyű időket
most sem. 2020 már annyi viszontagságot hozott: járványt,
gazdasági nehézségeket és a folyamatos bizonytalanságot.
A pandémiára reflektálva Veres Pál elmondta: a járvány első
hullámában a miskolciak példát

mutattak mindenkinek, ahogyan
példát mutattak 1956 őszén is.
Akkor bátorságból, erőből és önfeláldozásból, most pedig együttműködésből, fegyelmezettségből
és kitartásból. Világos beszéddel,
bátor, határozott lépésekkel, közös erővel jutottunk túl az első
szakaszon – emelte ki a polgármester. Hozzátette: ez nem jelenti azonban azt, hogy hátradőlhetünk, hiszen gazdasági, politikai,
és társadalmi kihívások, nehézségek egész sora vár még Miskolcra. Hinnünk kell, hogy képesek vagyunk megoldani minden

újabb problémát, hogy képesek
vagyunk közösen, bátran és határozottan cselekedni – hangsúlyozta.
– A város ma is közösen emlékezik és közösen hajt fejet a
hősök és mártírok emléke előtt,
mert közös a múltunk, közös a
jövőnk, és közös a bátrak emlékezete, a mi legértékesebb, közös örökségünk. ’56 hőseinek
legfontosabb, máig ható érdeme, hogy ezt megtehetjük. Erre
kell építenünk. Erre fogunk
építeni. Közösen – zárta ünnepi
beszédét Veres Pál.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
miskolci eseményeinek rövid krónikája
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeiben Miskolc is komoly
szerepet játszott. Összeállításunkban a miskolci eseményeinek rövid krónikáját
elevenítjük fel.
A forradalom eseményeinek közvetlen előzményei
Miskolcon október 22-én kezdődtek, amikor az egyetemisták követeléseiket 11 pontban
állították össze. Egyik fő céljuk
a szovjet csapatok kivonulása
volt. A gyűlésen megválasztották a diákparlamentet, amely
régiónk egyik legfontosabb
forradalmi szervezetévé vált.
Október 23-án a DIMÁVAG
Gépgyárának munkásai ös�szeállították a saját követeléseiket előbb 16, majd kibővítve
21 pontban. Ők a szovjet csapatok kivonása mellett többek
között valódi titkos és általános választójogot követeltek.
Ekkor alakult meg a demokratikus Munkásszervező Bizottság is, amely másnap munkástanáccsá alakult. A DIMÁVAG
dolgozóinak pontjaival Földvári Rudolf, a megye pártbizottságának első titkára is
egyetértett. Október 24-én a
vasgyári munkások demonstráció keretében akarták kinyilvánítani szolidaritásukat
a harcoló fővárosiak mellett,
de ekkor még nem került sor
komolyabb tiltakozásra. A

mintegy 150-200 főt számláló
tüntetést az ÁVH komolyabb
erőfeszítés nélkül feloszlatta.
Az országban elsőként üzemi munkástanács jött létre a
DIMÁVAG-ban, tagjai elhatározták, hogy követeléseiket
Nagy Imrének bemutatják.
Október 25-én zajlottak az
első komolyabb demonstrációk. A munkások által eredetileg a Búza térre tervezett tüntetést végül az Egyetemvárosban,
a diákokkal közösen tartották,
így mintegy 35-40 ezer ember
hallgatta a szónoklatokat. Elhangzott a dolgozók 21 és a diákok 11 pontja, majd Galánffy

László zeneiskolai igazgató tudósított a debreceni történésekről, és felolvasta a követeléseiket,
Zombori Sándor is felszólalt.
Nagy Attila színész elszavalta a
Szózatot és a tüntetők követelésének engedve a Nemzeti dalt
is. A demonstráció itt véget ért
volna, azonban a tömeg elindult
a belvárosi Petőfi-szobor felé,
ahol újabb felszólalások, szavalatok következtek. Eközben
a fővárosba utazott a DIMÁVAG, a Nehézszerszámgépgyár
és az egyetem közös küldöttsége, amelyet elkísért Földvári Rudolf, a megyei pártbizottság első
titkára is. A delegációt Nagy

Imre miniszterelnök fogadta,
aki elismerte a DIMÁVAG 21
pontos követelését.
Este több fiatal is megindult
a fővárosba, azonban a legtöbbjüket elfogták és rabosították a rendőrök.
Október 26-a reggelén több
ezren vonultak előbb a városi, majd a megyei rendőrfőkapitányság elé, hogy kikényszerítsék a politikai foglyok
szabadon engedését. Bár ezt
a rendőrség már megtette korábban, a demonstrálók nem
hittek nekik, így megrohamozták az épületet. Erre válaszul érkezett a sortűz, amely

Az egyetemi nagygyűlés október 25-én. Forrás: 1956-os Intézet Fotóadatbázis

Miskolc utcáin vonul a tömeg 1956. október 25-én, elöl az
ötödéves egyetemi hallgatók
16 halálos áldozatot követelt,
köztük a 13 éves Misley Emeséét, aki az 56-os miskolci események mártírjává, szimbólumává vált később. A sortüzet
követően a tömeg elmenekült, de újra visszatért, ostrom
alá véve az épületet. Október
26-án, illetve 27-én összesen
újabb hét személy lett lincselés áldozata. Az események
hatására a megyei munkástanács Papp Miklós és Nagy Attila kivételével elmenekült.
Október 30-án megalakult
az úgynevezett Defenzív csoport, amely az államvédelmisek és a besúgók letartóztatására jött létre. Rövid működésük
alatt összesen 72 rendőrt és
ÁVH-tagot fogtak el részben
azért, hogy megvédjék őket
a lincseléstől. Október 31-én
megválasztották a Miskolci Városi Nemzeti Bizottságot, élén
Gálffy Imre (1945-47) korábbi polgármesterrel. Másnap az
Észak– és Kelet-magyarországi
Nemzeti Tanács jött létre, hogy
összehangolja a régió forradal-

mi szervezeteinek a munkáját. November 3-án a megyei
munkástanács már mérlegelte az ellenállás lehetőségét egy
esetleges szovjet bevonulás
esetén. Mint kiderült, a város
védtelen a szovjet csapatok ellen. November 4-én Miskolcra
is bevonultak az oroszok, fegyveres harc csupán az Egyetemvárosban alakult ki, ahol két
hallgató vesztette életét.
A megyei munkástanács vezetői nem ismerték el a Kádár-kormányt, ezért előbb
letartóztatták, majd a Szovjetunióba szállították őket, de hamarosan el is engedték őket,
mert a gyári dolgozók sztrájkba kezdtek. Decemberben a
munkástanácsok feloszlatására
irányuló rendelet miatt ismét
tüntetés kezdődött. A Borsodi
Nyomdánál történt zavargások
következtében 2 szovjet és 8
magyar vesztette életét. Az október 26-27-ei lincselések résztvevői közül 7 embert ítéltek halálra, majd végeztek ki.
Nagy Attila
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Ösztönző lehetőségek a szakképzésben
Komplex ösztöndíjrendszerrel
és új képzési struktúrával kezdték meg a 2020/2021-es tanévet
a Miskolci Szakképzési Centrum
iskolái.

Az elmúlt évben a szakképzést
érintő változások között is kiemelkedő jelentőségű volt, hogy a szakképzésbe ebben a tanévben belépő
tanulók számára ösztöndíjrendszert
vezettek be. Az új ösztöndíjrendszer
célja, hogy a pályaválasztás előtt állók számára vonzó legyen a szakmatanulás, ugyanakkor az ösztöndíj kifizetésének feltétele legyen,
hogy a tanulóknak ne legyen sok
igazolatlan órája, és mértéke függjön a tanulmányi eredményektől. Ez

azt jelenti, hogy azok, akik technikumban vagy szakképző iskolában
folytatják tanulmányaikat, már az
első két évben, az ágazati alapoktatás során is ösztöndíjat kapnak. Az
ösztöndíjrendszer alapját a tanév
első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege
adja, amely 2020-ban 161 ezer forint. A technikumi tanulók esetében a havi ösztöndíj mértéke a minimálbér 5%-a, a szakképző iskolák
tanulói esetében 10%. Ezt követően a tanuló szakirányú oktatása során, ha nem duális képzésben vesz
részt, tanulmányi átlaga alapján válik jogosulttá az ösztöndíj kifizetésére. Azok a fiatalok, akik vállalatoknál
duális képzésben vesznek részt ta-

nulói munkaszerződés keretében,
a minmálbér 60-80%-át is megkaphatják majd. Az első szakmát megszerzők egyszeri, pályakezdési juttatásra jogosultak.
Az idei tanév nem csak a megújuló szakképzés miatt rendhagyó, a
COVID-19 okozta járvány is új helyzet elé állította a Centrumot és iskoláit. A Centrum ebben a helyzetben sem mond le a pályaválasztás
előtt álló végzős általános iskolás
diákok tájékoztatásáról és segítéséről, új kezdeményezésekkel és online lehetőségekkel készülnek az
elkövetkezendő időszakra. Többek
között idén is eljuttatják minden 8.
osztályos tanulónak Karriertervező
kiadványukat, amellyel párhuza-

mosan a kiadványhoz kapcsolódó
www.tervezdakarriered.hu weboldal is megújul.
Online felvételi előkészítővel is
készülnek a centrum iskolái, október 28-ától 5 iskolában lesz lehetőségük online felkészülni a januári
megmérettetésre. A videós anyagok és feladatmegoldó kihívások
mellett egyéni online konzultációra is lehetőségük nyílik majd a diákoknak. Az online nyílt napokat
november elsejével rendezik meg,
amely keretében egy kis játékra is
invitálja majd a Centrum a végzős
diákokat. Az online eseményekről
és a felvételi előkészítőről a Centrum folyamatosan tájékoztatást ad
közösségi- és weboldalán.

Hirdetés

1320-0/2020

1291-0/2020

PRE-STADIUM
ALAP A SZAKMÁHOZ

Tisztelt Végzős Diákok! Önköltséges
tanfolyamainkon kínáljuk az alábbi
szakmák megszerzésének lehetőségét.
l Élelmiszer-, vegyiáru-eladó l Boltvezető
l Vendéglátó-eladó

l Fogadós

l Cukrász

l Bolti hentes

l Élelmezésvezető

l Személy- és vagyonőr
l Aranykalászos gazda

l Pék

l Szakács

l Tisztítástechnológiai szakmunkás

Szakembereink naprakész ismeretekkel, nívós
gyakorlati helyekkel várják a tanulni akarókat.
JELENTKEZÉSI HELYSZÍNEK:
Tokaj, Jókai u. 21., Bodrogkeresztúri út 52.
Sárospatak, Rákóczi út 47. (Sárospataki Ipartestület)
Hajdúnánás: Ady Endre krt. 12.
Hidasi Lajos Attila ügyvezető, +36-70/261-7137

1325-0/2020

1322-0/2020
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NEM LESZNEK HAGYOMÁNYOS NYÍLT NAPOK
Az intézményvezetőket arról kérdeztük, hogyan mutatják be
képzéseiket a továbbtanulás előtt álló diákoknak a járványhelyzetben. A jelentkezők megnyeréséhez előnyt jelenthet a
kreativitás.
A Földes Ferenc Gimnázium
több mint harmincéves hagyománnyal kénytelen szakítani a
pandémia miatt kialakult helyzetben, ugyanis az iskola idén
nem fogad érdeklődőket személyesen a nyílt napon. Vass
Iván igazgatóhelyettes elmondta, 2020-ban nem interaktív
órákon kóstolhatnak bele az intézményre kíváncsiak a földesisták életébe, hanem a webes
és a közösségi oldalaikra, illetve

a Youtube-csatornájukra feltöltött videós anyagokon mutatják
majd be az iskolát. – Így sajnos a
személyes benyomást nem tudjuk teljesen pótolni, mint ahogy
nem tudjuk átadni a Földes
egyedi hangulatát sem. De jelen
helyzetben csak az az egy lehetőségünk van, hogy archív felvételeken mutassuk meg mindezeket. A videók még nem érhetőek
el, várhatóan a bemutató kisfilm
november 16-án felkerül az in-

ternetes felületeinkre, amikor is
eredetileg terveztük több nyílt
napunkat is.
A PRE-STADIUM 2013 Szakképző Kft. nyolc-tíz fős csoportokban
várja az intézmény életébe betekinteni vágyókat. Hidasi Lajos
tulajdonos, ügyvezető igazgató
elmondta, sokrétű a képzésük a
szakágakat tekintve. – Népszerű
az élelmezésvezetői szakunk, de
sokan szeretnének aranykalászos
gazdák lenni, eladók, boltvezetők, vagy éppen személy- és vagyonőrök. Komplementer képzésnek hívjuk azt, amikor a már
meglévő szakmára építenek rá
egy ahhoz kapcsolódót, például

a szakács mellé a cukrászt vagy a
péket tanulják ki. A kovászos pékek képzése előremutat a jövőbe, hiszen sok ilyen típusú pékre
van szükség most, ezzel együtt
pedig örülök, hogy megőrizhetjük a hagyományokat is. Hozzánk
felnőttképzésre azok jelentkeznek, akik második vagy harmadik szakmát szeretnének szerezni. Sokan érettségivel, de akár
felsőfokú végzettséggel kapcsolódnak be. Ilyenkor egy kompetenciamérést követően eredményesen tudják kiegészíteni már
meglévő szakmai tudásukat. És
hogy hogyan lehet nyílt napra
jönni idén? Korlátozott számban

– jelentette ki Hidasi Lajos, aki
hozzátette, nyolc-tíz főt fogadnak november 5-én, csütörtökön
a bodrogkeresztúri faluházban,
ahova átköltözött az iskola.
A Nyitott Ajtó Baptista Szakképző Iskola, Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Szakiskola és
Kollégium egész napos szakmaratonjait idén nem rendezik meg.
– Ezeken a nyílt napokon minden általunk tanított szakmát be
szoktunk mutatni a gyakorlatban
is – magyarázta Hudák Ibolya intézményvezető. – A diákok kipróbálhatták magukat burkolásban,
hegesztésben, valamint a tankonyhánkban látványfőzéseket
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is rendeztünk. Ezekre a programokra rengeteg érdeklődő érkezett korábban. A roadshow-inkat
sem szervezhettük meg, amely
során általános iskolákban mutattuk be az intézményt. Emiatt
jelenleg az iskola honlapján, a Facebookon és újságokban igyekszünk hirdetni a képzéseinket. Az
Innovációs Képzési Központ szintén lehetőséget nyújt a bemutatkozásra a webfelületén. Készül
több kisfilm is, amelyekben interjúkat készítünk a jelenlegi és volt
tanítványainkkal – mondta Hudák Ibolya, majd hozzátette, bíznak benne, hogy személyesen is
sor kerülhet egy találkozóra.

Hirdetés
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Vegye fel a harcot az érelmeszesedéssel!

1316-0/2020

SZÍV-ÉR
BALANCE!

Kapható: Pátria Alma Patikában, vagy
az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központban.
Vörösborkivonatot, trans-rezveratrolt,
szőlőmagkivonatot és polifenolokat tartalmazó étrend
kiegészítő. Tejfehérje, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

Info vonal:

46/400-225
ÁPOLJA BŐRÉT ÉS HAJÁT
AZ ÉVSZAKNAK MEGFELELŐEN!
DíDí Milano Hialuronsavas szemkontúrszérum + 24 órás arckrém

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

Igényes környezetben, kiváló friss-magyar
termékekkel, alacsony árakkal
és gyors kiszolgálással várjuk Kedves Vásárlóinkat!

IÓ!
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K
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. 31.
Á
I
R
Ó 2020. 10 2s8zo-1m0batig)
(szerd

á tól

csirkemell:
899 Ft/kg bőrös félsertés
csirkecomb b.cs.n.: 899 Ft/kg (40-50 kg):
799 Ft/kg
sertés tarja:
1199 Ft/kg Krup házi tepertő: 1999 Ft/kg
sertés lapocka:
1199 Ft/kg Krup házi disznósajt: 999 Ft/kg
sertés dagadó:
1199 Ft/kg Krup házi sütőkolbász: 1095 Ft/kg
sertés zsírszalonna: 699 Ft/kg Krup házi májas hurka: 999 Ft/kg Szép-kártya-elfogadóhely
FRISS MARHA HÚSOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!
Újdonságaink: Hajdúdorogi Kézműves sajtkülönlegességek, gouda sajt, parenyica,
érlelt kakukkfüves tehén sajt, camembert, vörösborban érlelt kecske sajtok.
Miskolc, Szentpáli u. 2-6. (Plaza oldalában)
H.: 8:00-18:00, K.-P.: 7:00-18:00, Szo.: 7:00-15:00
Miskolc, Andrássy u. 14. H.: ZÁRVA, K-P.: 6:00-17:00, Szo.: 6:00-13:00 V.: zárva

1329-0/2020

1301-0/2020

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

pannonvital.eu

1304-0/2020

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

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

www.myhrteam.hu

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

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2020. 10. 24-től 2020. 10. 30-ig
Kolynos fogkrém, 75 ml, 2653 Ft/l
299 Ft
Well Done mosószer, 4 l, 199 Ft/l
999 Ft
Aquella antibakt. nedves kendő, 80 lap, 8,7 Ft/db
999 Ft
Paclan színfogó kendő, 15 db-os, 24,6 Ft/db
499 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 620 Ft/l
329 Ft
Well Done fertőtl., konyhai tiszt., 750 ml, 932 Ft/l
899 Ft
Mild antibakt., foly. szappan, 500 ml, 658 Ft/l
429 Ft
Star WC-papír, 4 tekercs, 3 rétegű, 37 Ft/tek.
249 Ft
Vanessa WC-papír, 10 tekercs, 3 rétegű, 59 Ft/db
699 Ft
Star papírtörlő, 2 tekercs, 2 rétegű, 79 Ft/tekercs
199 Ft
Casting Creme Gloss hajfesték
1799 Ft
Lenor öblítő, új illatok, 1420 ml, 773 Ft/l
1199 Ft
Biopon mosószer, 2 l, 699 Ft/l
1699 Ft
Illatszer ajándékcsomagok széles választékban érkeztek!

199 Ft
799 Ft
699 Ft
369 Ft
279 Ft
699 Ft
329 Ft
149 Ft
599 Ft
159 Ft
1599 Ft
1099 Ft
1399 Ft
267-17/2020
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Egy elmaradt, egyet NYOLC HÓNAP UTÁN ÚJRA ITTHON
elhalaszthatnak
Múlthéten rendezték volna
meg a Wolves elleni derbit,
de ismét le kellett fújni az
összecsapást, így a pontok a
fővárosi csapathoz kerültek.
A klub arról tájékoztatta
lapunkat, hogy „a koronavírus-fertőzés veszélye valóban
megjelent az Acélcsapat közvetlen környezetében”. Már a
gyanú is elég volt ahhoz múlt
vasárnap, hogy (újra) lefújják a Budapest Wolves elleni
mérkőzést. Mivel a bajnoki
menetrendben további halasztásra nincs lehetőség, a
Steelers vállalta, hogy – a találkozó végleges lemondása
miatt – a meccset 20-0-s gólkülönbséggel a Farkasok javára könyveljék el.

A hét közepére aztán
eldőlt: pozitív tesztet produkált az egyik csapattag,
így a következő, most hétvégi debreceni vendégjáték
is elmarad, de ezt legalább
még el lehet halasztani. Várhatóan vagy október 31-én,
vagy november 7-én ütközhetnek meg az Acélosok a DEAC Gladiatorsszal.
A keleti rangadó még téttel
bír a miskolciak számára:
amennyiben nyernek idegenben, úgy a Divízió I keleti csoportjának második
helyén végeznek, és helyet
kapnak a rájátszásban. Ennek elődöntőit a sportági
szakszövetség kiírása szerint november 15-én tervezik lejátszani.

Hosszú kényszerszünet után
játszott ismét hazai mérkőzést a miskolci férfi vízilabdacsapat.

Február 26-án, tehát csaknem nyolc hónappal ezelőtt játszotta utolsó hazai mérkőzését a
PannErgy-MVLC. Óriási idő ez
egy csapat életében, a megszokott környezet, a szurkolók hiánya minden bizonnyal nyomot
hagy sportolóban, szakvezetőben egyaránt. A visszatérést már
csak azért is várhatták a miskolci pólósok, mert a lehető legkeményebb ellenfél várt rájuk:
szerdán a bivalyerős FTC-t fogadták a Kemény Dénes Sport
uszodában (eredetileg a 6. fordulóban rendezték volna meg a
találkozót, de a járvány miatt
halasztani kellett – a szerző). Az
előző években rendre megizzadt
a fővárosi alakulat Miskolcon,
most azonban teljesen más helyzetben, járvány sújtotta, nehéz
hetek után készültek Kis István
tanítványai a címvédő ellen. Év
elején közel egyenrangú ellenfélként indulhattak csatába, meg
is nehezítették a Fradi dolgát, a
11-15-ös végeredmény elfogadható egy ilyen magasan jegyzett
gárda ellen.
Most azonban, mint arra tettünk utalást, mások voltak a
körülmények: a miskolci csapat meghatározó játékosai közül többen távoztak, őket fiatal

Hirdetés

Ismét Miskolc belvárosa
adott otthont a Barátság
Maratonnak, mely 2001ben civil kezdeményezésre indult, így idén már a
19. alkalommal rendezték
meg. A több távon meghirdetett futóversenyen hatszázan vettek részt.

A MIHŐ Kft. távhőszolgáltatási gerincvezeték-szakaszt
helyez üzembe az Avas városrész III. ütemében, ezért

22 gólnál jár, ezzel harmadik
a pillanatnyi góllövőlistán. A
hazaiaknál Berki Richárd két,
Magyar Márton és Biros Barnabás egy-egy gólt dobott.
– Játékosaink most térnek
vissza a karanténból, de még
így is van három hiányzónk.
Egy felkészülés közepén vagyunk, miközben megy a bajnokság, pótoljuk az elmaradt
meccseket – nyilatkozta a mérkőzést követően Kis István, az
MVLC vezetőedzője. – Mindez persze semmit nem von
le abból, hogy a Fradi megérdemelten nyert. Folytatjuk
a munkát, megyünk előre, és
azon dolgozunk, hogy mérkő-

zésről mérkőzésre egyre jobb
formába kerüljünk.
Folytatás szombaton a ZF
Eger ellen. A találkozót délután 3 órától rendezik a Kemény Dénes Sportuszodában.
Ezt a 4. fordulóból halasztották
el. Október 30-án Debrecenbe látogatnak pólósaink, majd
november 4-én a KSI-t fogadják. Aztán Kaposvár és Szeged
idegenben, majd BVSC itthon.
A november a Vasas és az OSC
elleni idegenbeli mérkőzésekkel zárul. Sűrű tehát a program:
1 hónap alatt 9 meccset játszanak a miskolci vízilabdázóink.
Teher alatt nő a pálma?
Kujan István

Marathon Club közös rendezvényét négy egyéni távon (minimaraton, kismaraton, félmaraton, maraton) tartották meg,
de volt félmaratoni váltó, valamint két gyermekfutam is. A

rendezvény sikerét jelzi, hogy
évről évre több százan neveznek a versenyre. A legkisebbektől a legnagyobbakig több
mint 600-an álltak idén is rajthoz. Fotó: Végh Csaba

Profik és amatőrök, gyerekek és nyugdíjaskorú futók
rótták a kilométereket a hétvégén Miskolc belvárosában.
A nemzetközi utcai fesztivál
központja ezúttal is a Népkert volt. A Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a

2020. OKTÓBER 27-ÉN, KEDDEN
8 ÓRÁTÓL VÁRHATÓAN 24 ÓRÁIG

a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás szünetelni fog.
Az Avas III. ütemet ellátó – Jezsuita
Gimnázium melletti – távfűtési gerincvezetéken az elmúlt két évben több alkalommal is lyukadás történt. A MIHŐ
Kft. a szolgáltatás üzembiztonságának
megtartása érdekében szeptember és
október hónapban szolgáltatási szünet
nélkül kiépítette az új távhővezetéket.
2020. október 27-én a szakemberek a
fűtés és a melegvíz-szolgáltatás leállítását igénylő üzembehelyezési munkákat végzik el.
Kérjük az érintett felhasználók szíves
megértését.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Tel.: +36 46 533-120
ugyfel@miho.hu
www.miho.hu

tehetségekkel pótolta a klub.
Aztán a koronavírus-járvány
is felütötte a fejét az MVLCnél, hetekre karanténba vonult
a teljes csapat és edzői stáb. A
veszélyhelyzet miatt ráadásul
zárt kapuk mögött kellett játszaniuk a hazaiaknak.
Ilyen előzmények után –
igaz, egy Tatabánya elleni
idegenbeli sikert követően –
fogadták a Fradit. Ezúttal nagyobbra nyílt az olló, minden
negyedet elvitt a vendégcsapat (a másodikat például 5-0ra hozták a fővárosiak), így a
végére nagyon sima lett: 174. Az FTC-nél Vigvári Vendel továbbra is remekel, már

Futóvesztivál a belvárosban

Gerincvezeték-csere miatt
nem lesz fűtés és meleg víz
az Avas III. ütemben

1332-0/2020
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l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

Szerdán a bivalyerős FTC-t fogadta az MVLC. Fotó: Végh Csaba
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Miskolci portrék 9. – Az elpusztíthatatlan ember
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc kapcsán
rendszerint a budapesti
eseményeket szokás kiemelni,
holott a „hátország forradalma” is nagyban hozzájárult
annak kezdeti sikeréhez.
A fővárosban zajló forrongásokra reagálva az ország
számos pontján alakultak ki
kisebb-nagyobb kormány- és
rendszerellenes mozgalmak,
így Miskolcon is.
Október 24-én történt, hogy
az egyetemi campuson ös�szegyűlt 35-40 ezer ember előtt
a szónok többször is belesült
a Nemzeti dal elszavalásába.
Majd ezt megelégelve a tömeg
felkiabálta a színpadra, azaz az
egyetem aulájának a tetejére az

akkor 23 éves színművészt, aki
hatalmas éljenzések közepette,
kifogástalanul adta elő Petőfi
költeményét. Az eskü szövegére
magasba emelkedő több tízezernyi kéz látványa a színpadon már
sokat megélt színészt is ámulatba
ejtette. Így lett állítása szerint
véletlenül a forradalom miskolci
eseményeinek egyik főszereplője,
akinek elévülhetetlen érdemei
voltak abban, hogy a forradalom ideje alatt ne uralkodjon
el hatalmas káosz a városban,
a hatalom pedig „hálája jeléül”
tizenkét évnyi börtönre ítélte. Ezt
a hányattatott sorsú fiatalembert
Nagy Attilának hívták.
Az
1933-ban, Pácinban
született Nagy Attilának már a
gyermekkora sem volt könnyű.
Pedagógus szüleit folyton áthe-

Szerencsi Éva mint Gina, Nagy Attila mint Vitay tábornok az
1977-ben forgatott Abigél című filmben

lyezték, így hat gyermekükkel állandóan költözött a család. Majd
a szülők nehéz döntést hoztak:
nevelőintézetbe adták Attilát,
hogy a további gyötrelmektől és
a háború borzalmaitól megóvják.
Innen került 1944-ben a háborús
összeomlás szélén tántorgó Németországba, ahonnan két évvel
később, tizenhárom éves korában
keveredett haza, majd egy Vöröskereszt által közvetített rádióadásból tudta meg, hogy családja
Miskolcon telepedett le, ahová
követte őket. Nagy szorgalommal
pótolta elmaradt tanulmányait,
hogy jelentkezhessen a Színművészeti Főiskolára, amelyet
a szó szoros értelmében éhezve
járt ki. Ezt követően tért vissza
Miskolcra, ahol elsőként lépett
fel hivatásos színészként. 1956.
október 24-én délelőtt Az ember
tragédiájának
Luciferjeként
próbált, amikor a rádió hirtelen
megszólalt.
„Ellenforradalmi
csőcselék randalírozik Budapesten” – üvöltötte. Aggódni kezdett,
hiszen a húga épp a fővárosban
tartózkodott, ahonnan másnap
megérkezett. Átlőtt karral. Ekkor
már a Vasgyárban szerveződött,
sztrájkoló tömeg az egyetem felé
tartott. Úgy érezte, hogy neki is
ott a helye. Miután látta, hogy
az egyetemi sztrájkbizottságban
óriási káosz uralkodott, átvette
a stafétát, majd rendben levezette az ülést. Kisvártatva már a
Petőfi térhez vonuló tömeg élén

találta magát, amely útközben
összetalálkozott egy szovjet
katonai alakulattal. A tüntetők
meg akarták támadni őket, Nagy
azonban egy teherautóra felállva
csitította le őket, megelőzve a
komolyabb összetűzést. A forradalom eszmeiségével azonosuló,
de a féktelen erőszakot elítélő
színész a következő két-három
napban szüntelenül a rend helyreállítására törekedve vett részt
a különböző forradalmi eseményeken, így többek között neki
volt köszönhető a tömegközlekedés és a viszonylagos közrend
helyreállítása is a városban.
A forradalom végkimenetele
nem érte váratlanul, ellenben
az annál inkább, hogy november 8-ának éjjelén pufajkások
törték rá az ajtót, majd tragikomédiába illő körülmények
között hallgatták ki. Volt, hogy
négy-öt órán keresztül egyik
mentőautóból a másikba átültetve, fegyveres kísérettel fuvarozták az ismeretlenbe, majd,
amikor be tudta azonosítani
hollétét, újra a kiindulóponton,
a Rudolf laktanyában találta
magát. „Később tudtam meg,
hogy elterjedt a híre, hogy az
oroszoknál vagyok és tüntetés
kezdődött. Ennek a hírére vittek el” – emlékezett vissza.
Végül tizennégy nap után elengedték, hogy aztán januárban
újra letartóztassák. Összesen
tizenhét hónapot ült vizsgálati

fogságban, ebből tizet magánzárkában, mígnem az úgynevezett Földvári-per negyedrendű
vádlottjaként a bíróságon találta
magát, ahol olyan események
vezéralakjának is kikiáltották,
amelyben részt sem vett. Az
ügyész az első öt vádlottra
halálbüntetés kiszabását kérte.
Nagy Attila három napon és
éjjelen át várt az ítélethozatalra.
Végül 1958. július 18-án „csak”
12 év börtönbüntetésre ítélték
– a „népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló
szervezkedés kezdeményezése
és vezetése”, valamint „annak
részcselekményeként államtitok
megsértése” vádjában találták
bűnösnek -, amelyet a váci
fegyházban kellett letöltenie. „A
12 évtől nagyon boldog voltam
először, amikor aztán a zárkába
caplattam, nagyon nyomasztóan
hatott rám. De az ember, megint
csak úgy érzem, hogy elpusztíthatatlan. Mert azon kezdtem
gondolkozni, mi van akkor, ha
engem soha nem engednek
vissza a színészi pályára?” – tette
fel saját magának a kérdést.
A börtönbüntetéséből három
év telt el, amikor 1961-ben
amnesztiával szabadulhatott.
Vannak, akiket a börtön lelkileg
összetört, de ő – a rengeteg
gyötrelem ellenére – nem
tartozott közéjük. Barátai rá
akarták venni a disszidálásra,
azonban ő vissza akart térni a

Nagy Attila 1956-ban

színpadra. „Színész csak abban
az országban lehet az ember,
amelyikbe beleszületett” – vallotta. Így 1962-ben a Veszprémi
Petőfi Színházhoz szerződött,
1964 és 1969 között a budapesti
Thália Színház, 1969-től 1971ig pedig a Szegedi Nemzeti
Színház tagja volt. 1971-ben
visszatért a Tháliába, s 1986-ig
volt tagja. 1986-tól a kecskeméti Katona József Színház
színésze és rendezője, 1988 és
1990 között pedig művészeti
vezetője volt. Munkásságának
elismeréseként kétszer is Jászai
Mari-díjban részesült.
Kecskeméten hunyt el 1992.
május 13-án. Emlékét ma szobor őrzi a Miskolci Nemzeti
Színház udvarán. Egy viszontagságokkal teli, mégis büszke
életút emlékét, amely fogalommá tette Miskolcon a színész
Nagy Attila nevét. Higgyék el,
én már csak tudom.
Nagy Attila
történész

Hirdetés

1 ÉVES A MÚK!
Ünnepeljük együtt a MÚK első születésnapját!
2020. október 30-án,
pénteken a teljes
árukészletre vonatkozó

50%-os
születésnapi
kedvezménnyel
várjuk vásárlóinkat!

Nézzen be hozzánk!

1326-0/2020

MÚK – Miskolci Újrahasználati Központ
Újrahasznos megoldások
3527 Miskolc, József Attila u. 65.
https://www.facebook.com/miskolciujrahasznalatikozpont

310-11/2020

2020. október 24. | 43. hét | XVII. évfolyam 42. szám

Program

Miskolci Napló – A város lapja

Október 24., szombat:
13:15, 15:15 Fegyvermustra,
Diósgyőri vár
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 10
– koncert, Helynekem
Október 25., vasárnap:
10:00-13:00 és 13:30-16:00
Középkori betűvetés, Diósgyőri vár
10:30 Talpas és a többiek,
Csodamalom Bábszínház
15:00 és 19:00 A Nagy Szenes Gála, Művészetek Háza
Október 26., hétfő:
november 1-jéig, naponta
10:00-20:00 Halloweennapok
– boszorkányház, tökfaragás,
Drakula-verseny, Avalon Park
16:30 Vedd fel a fonalat!
gombolyagklub, József Attila
Könyvtár
Október 27., kedd:
18:00 Duma aktuál – Hadházi László és Kovács András Péter is fellép, Művészetek Háza
Október 28., szerda:
13:00 Mire vágyik a vendég – előadás a turizmusról
vállalkozóknak, Grabovsky
(Rákóczi 13.)
16:30 Bátorligeti Mária: A
gondozónő – könyvbemutató, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
18:00 Hétköznapi protokoll
– előadás íratlan szabályokról, Művészetek Háza
Október 29., csütörtök:
10:00-14:00 Töklámpások
faragása, Miskolci Állatkert
és Kultúrpark

14:00 Termelő piac, Szinvapark előtt
17:00 Teljesítmény – kiállításmegnyitó az emberi test
teljesítőképességéről, Miskolci Galéria
18:00
Csülökcsütörtök,
Aranykorona
Történelmi
Étterem
Október 30., péntek:
10:00-14:00 Töklámpások
faragása, Miskolci Állatkert
és Kultúrpark
17:00 A mi Győri kapunk
– helytörténeti beszélgetés,
Ifjúsági és Szabadidő Ház
18:00 Cimbalomystic, Ady
Endre Művelődési Ház
Túra a borzongások éjszakáján, Bélapátfalva, Apátság út
végén lévő parkoló
19:00 Hyppolit, a lakáj – zenés vígjáték két felvonásban,
Művészetek Háza
Bohemian Betyars-koncert,
Helynekem
Október 31., szombat:
10:00 Halloweeni beöltözés
gyerekeknek, Miskolctapolcai Barlangfürdő
Nosztalgia-kisvonatozás,
LÁEV végállomás, Dorot�tya utca
Halloween Roller Jam, Factory Sport Aréna
Flippernap – meghosszabbított nyitvatartás a Flipper
Gyárban, Papszer 48.
16:00 Nextapes halloween,
Helynekem
17:00-21:00 Halloweenest,
Miskolci Állatkert és Kultúrpark
18:00 De mi lett a nővel?
– egyfelvonásos férfimese,
Grund Pinceszínház

MISZTIKUS ZENEI KIRÁNDULÁS
Cimbalomystic címmel tart
koncertet a Miskolci Szimfonikus Zenekar október 30án, pénteken 18:00 órától a
Diósgyőri Ady Endre Művelődési Házban. Vendégük a
világhírű cimbalomművész:
Herencsár Viktória lesz.
A koncert abból a célból
jött létre a Cimbalom Világszövetség szervezésével, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, hogy
a 
COVID-19 járvány idején
károsult zenészek lehetőséget
kapjanak koncertek megvalósítására. Az est főszereplője a
cimbalom, a művek szerzője
és szólistája Herencsár Viktória
cimbalomművész, a művészetek doktora, a Besztercebányai
Művészeti Akadémia profes�szora, a Cimbalom Világszövetség alapítója és elnöke, Ma-

Készülj a halloweenre!
Október 29-én és 30-án
halloweenesti töklámpásfaragásban vehetnek részt a
miskolci állatkert látogatói.
Az oktatóteremben mind
két napon 10 és 14 óra között
várják azokat, akik szeretnének segíteni a dekoráció elkészítésében. Magát a halloweenestet október 31-én,
szombaton 17:00-21:00 között rendezi meg az állatkert.

MOZIMŰSOR
MŰVÉSZETEK HÁZA, URÁNIA-TEREM: Október 22., csütörtök –
28., szerda, naponta 16:30 (kivéve 23., péntek) Nyílt titkok,
19:00 Téboly | Október 29., csütörtök – november 4., szerda,
naponta 16:30 A művészet templomai: Frida Kahlo – Viva
la Vida, 19:00 Sarlatán
MŰVÉSZETEK HÁZA, BÉKE-TEREM: Október 24., szombat 17:00
Wendy, 19:30 Amíg tart a nyár | Október 25., vasárnap 17:00
Sweat, 19:30 DAU. Natasha | Október 26., hétfő - 28., szerda,
naponta 17:00 Peggy Guggenheim, a művészet megszállottja, 19:30 Isten tenyerén | Október 29., csütörtök – november
4., szerda, naponta 17:00 (kivéve október 29-én: 19:45) Történetek a végtelenségről, 18:45 (kivéve október 29-én: 17:00) A
művészet templomai: Modigliani centenárium

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
OKÓBER 24., SZOMBAT 17:00
KILÉPŐ, Játékszín
OKTÓBER 27., KEDD 19:00 SZERELMES SHAKESPEARE,
Egyetemi bérlet, Nagyszínház
OKTÓBER 28., SZERDA 19:00
BÁL A SAVOYBAN, bérletszünet, Nagyszínház
DIXIE KLUB – A MISKOLCI DIXIELAND BAND
KONCERTJE, Játékszín
OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK 19:00
BÁL A SAVOYBAN, bérletszünet, Nagyszínház

OKTÓBER 30., PÉNTEK 19:00
SZERELMES
SHAKESPEARE, Upor (Alap, Arany,
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
GÉPNARANCS, bemutató
előadás, Játékszín
OKTÓBER 31., SZOMBAT 15:00
SZERELMES
SHAKESPEARE, Déryné (Alap, Arany,
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
19:00 SZERELMES SHAKESPEARE, Egressy (Alap, Arany,
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
LINDA VISTA, bemutató
előadás, Kamara

gyar Örökségdíjas, Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetettje. A zenekari kíséretet a
Miskolci Szimfónikus Zenekar
szolgáltatja Szabó Sipos Máté
karmester vezényletével, aki
az Egri Szimfonikus Zenekar
vezető karmestere, több évig a
Magyar Állami Operaház karigazgatója és karmestere, alapítója és művészeti vezetője az
Egri Kamaraopera Fesztiválnak, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanára, a
Regionális Zenekarok Szövetségének elnöke. A zenekar mellett közreműködnek Guessous
Majda Mária Junior Prima díjas énekesnő, Horváth András
Ádám a magyar progresszív
rock és metál szintér gitárosa,
Temesi Bertalan basszusgitáros,
zenei rendező, producer és Fazekas Tamás dobos, több ifjúsági zenei verseny díjazottja.

A töklámpás készítése egy
ír mondához kapcsolódik.
Eszerint egy részeges kovács,
Jack, csapdába csalta az ördögöt, és ezzel elkerülte, hogy a
pokolba jusson. Halála napján viszont nem engedték be a
mennyországba, mert bűnös
életet élt, így menny és pokol
között ragadt. Végül az ördög
megsajnálta, és adott neki egy
darab örökké izzó parazsat,
amit Jack egy tarlórépából készített lámpásba tett,
és ezzel a lámpással
világítva keres lelkének megnyugvást.
Az amerikai hagyományban a tarlórépát a tök váltotta fel,
így a legenda szerint
Jack lelke a töklámpás fényénél bolyong
az idők végezetéig.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Október 26., 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 ism.
(idősügyi magazin), 20:00 Híradó ism.,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Polgár
40 ism. (portréfilm), 21:10 Képújság
Október 27., 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 28., 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, 20:50 Képújság
Október 29., csütörtök: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 09:00 Közgyűlés
(élő közvetítés), 10:00 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Promenád (kulturális magazin), 19:00
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés,

19:25 Egy nap a világ (útfilm-sorozat),
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 A Tizenkét pokol (dokumentumfilm), 21:00 Képújság
Október 30., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci Napló, 19:00
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés,
19:25 Testközelből, 19:45 Köztünk élnek, 20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Magyarok a Barcáért
(dokumentumfilm), 21:00 Képújság
Október 31., szombat: 07:00 Az
előző esti adás ismétlése, 11:00
Képújság, 18:00 Krónika (heti hír
összefoglaló), 18:20 Játékszünet,
18:25 Egészségpercek ism., 19:00
Krónika, 19:25 Köszönet a gyógyítóknak (ünnepi műsor), 20:20 Bóta
Café – vendég Szellő István (szórakoztató talkshow), 21:20 Képújság
November 1., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:20 Képújság,
16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 18:25
Promenád ism. (kulturális magazin),
19:00 Krónika (ism.), 19:25 Népkerti
múltidéző, 20:20 Csodálattal és hálával
(dokumentumfilm), 21:20 Képújság

Herencsár Viktória lesz a szimfonikusok vendége

Az elhangzó kompozíciók
szerzője a cimbalom lehetőségeit mutatja be három műfaj: a
klasszikus zene, a népzene és a
rockzene ötvözésével. A természet és az élet misztikumát sugárzó művek A Nap és a Hold,
Virágoskert, A rózsa, A táncos,
a XVIII. század végén élt len-

gyel cimbalmos, Jankel rabbi
gyűjteményéből való dallamok
ihlette A vándor és a Visztula
hangjai , valamint egy tajvani
népdalra épülő Örökzöld hegy
című zenemű, melynek érdekessége a Kelet-Ázsiában használatos bambuszverőkkel történő megszólaltatása.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
október 25-én, vasárnap
délután 4 órától a Szentháromság görögkeleti ortodox
templomból közvetítenek.
A szent liturgiát bemutatja:
Krank József parókus.
Bűnbánati hetet tartanak a Kossuth utcai református templomban október
19-étől 25-éig, naponta este
6 órától. Ugyanitt a konfirmandusok vizsgája október
24-én, szombaton délután
5-től lesz, míg az ünnepélyes
fogadalomtétel másnap délelőtt 10 órától.
Október 25-én, jövő vasárnap tartják a székely autonómia napját, amely alkalmával határtüzeket gyújtanak.
Ebben az esztendőben Miskolcon is meggyújtják ezt a

tüzet a Kálvárián délután 4
órakor. Az egyórás megemlékezéssel csatlakoznak ehhez a székely gondolathoz
miskolciak is a történelmi
egyházak lelkipásztorainak
tervezett részvételével. Ebben az esztendőben a járvány sok akadályt gördített a
testvéri látogatások elé, úgy
gondolták, tűzgyújtással fejezik ki összetartozásunkat a
határainkon túl élő székelységgel.
Jövő vasárnap, november
elsején mindenszentek ünnepe. A városi temetőkben
a felekezetek szertartásokat
tartanak az elhunytak emlékezetére. A Szentpéteri kapui temetőben elsején, délután 1 órakor lesz a római
katolikus szertartás, melyet
Tóth Béla kórházlelkész végez.

Az avar és kerti hulladék égetése Miskolc egész területén tilos!
A zöldhulladék elszállítása időszakos és terheli a környezetet.
Ezzel szemben a komposztálás lehetősége egész évben adott
és a komposzt javítja a talaj állapotát.

Komposztáljon Ön is!

Ingyenes komposztkeret igényelhető: hungairy@miskolc.hu
Az igénylés feltételei:
https://www.miskolc.hu/aktualis/komposztkeret-igenyles-2020
Az eddig igényelt komposztkeretek kiosztása folyamatos.
További információ: hungairy@miskolc.hu

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió
LIFE programjának támogatásával valósul meg.

Life
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Miskolci Napló

Ambrussal együtt élt
gyerekközössége
BEVÁSÁRLÁS
ÉS ÉLMÉNYFESTÉS

Több hetes csúszással felgördülhetett a függöny az izgatott gyerekek előtt, és megelevenedett a Talpas és a többiek című bábelőadás
a Miskolci Csodamalom Bábszínházban. A darabban Kányádi Sándor mackójának a történetét ismerhetik meg a kicsik. Az Ambrus
mackót játszó Klim Zsolt elmondta, a rendező Sramó Gábor munkája garancia a darab sikerére. – Ő már mást is rendezett nálunk: Gőgös Gúnár Gedeon, A só, Mosó Masa mosodája. Ezeket is nagy sikerrel játszottuk. A darab egésze olyan, mintha egy gyerekszoba kis
sarkában ülnénk színes építőkockák között – fogalmazott. Szabó Attila igazgató kiemelte, küldetésüket továbbra is teljesíteni szeretnék.
– A kultúrához való hozzáférés joga a gyerekközönséget is éppúgy megilleti, mint a felnőtteket. Az évadot a meghirdetett terv szerint
valósítjuk meg, a Talpast a Meseláda, a Mikulás ajándéka és a Holle anyó követi majd az első félévben. Fotó: Végh Csaba

A változékony időjárás ellenére is kicsalogatta a termelői
nap a miskolciakat vasárnap a
belvárosba. A festészet világnapja alkalmából ezúttal a képzőművészet, a festés és a helyi
alkotók kerültek a középpontba. Reggel kilenc és délután egy
óra között vártak mindenkit az
Erzsébet téren, ahol helyi ter-

melők finomságaiból és kézműves termékekből is válogathattak a vásárlók. A vásár mellett
a GloriArt Brass rézfúvós kvartett koncertje, a diósgyőri Alkotó Képzőművészek Baráti Társaságának festménykiállítása
és a Múzsák Kertje Alapítvány
élményfestése is várta az érdeklődőket. Fotó: Végh Csaba

Őszi könyvújdonságok
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Marhasült, hagymás burgonyapüré és őszi zöldségek
Az elmúlt heti DiningCity
a legnépszerűbb ételének
receptjét osztotta meg
velünk az Öreg Miskolcz
Étterem.
Elkészítés: A marhastefániát
lehártyázzuk, majd besózzuk.
Egy nagyobb serpenyőben, forró zsiradékban, hirtelen körbepirítjuk a húst. A serpenyőben
ugyanebben a zsiradékban ös�szepirítjuk a nagyobb darabokra vágott tisztított zöldségeket.
Mikor már színt kaptak, hozzátesszük a paradicsomsűrítményt, és továbbpirítjuk, amíg
rozsdaszínű nem lesz. Ekkor
ráöntjük a bort, és körülbelül
a felére forraljuk. Ezek után a
zöldséges ragut, a fűszereket egy
tepsibe öntjük, és rátesszük a
húst. Felhúzzuk annyi folyadékkal (víz, alaplé vagy maradék
húsleves), hogy ellepje a húst.
Lefedjük, és sütőben, közepes
fokozaton puhára pároljuk (2,53,5 óra). Mikor a hús puha, kiemeljük a léből, és lefedve pihentetjük a tálalásig. Eközben a
párolólevet leszűrjük, leszedjük

róla a zsírt, majd egy fazékban
a felére forraljuk. A hús mellé
mártásként tálaljuk.
Hagymás burgonyapüré: A
hagymát vékony félkarikára
vágjuk. A zsiradékot egy széles lábasban megmelegítjük.
Ha a zsír már meleg, belerakjuk a hagymát, finoman sózzuk, majd lassú tűzön addig pirítjuk, míg aranybarna és puha
nem lesz. A burgonyapüréhez
a már megtisztított, kockára
vágott burgonyát egy fazékba
tesszük. Hideg vizet engedünk
rá, és sózzuk, majd közepes lángon puhára főzzük. Mikor már
majdnem kész, a tejszínt és a vajat egy kis lábasban felforraljuk.
Ha puha a burgonya, leszűr-

jük, majd alaposan összetörjük.
Hozzáöntjük a forró tejszínt és
vajat. Habverővel kihabosítjuk,
majd belekeverjük a pirított
hagymát.
Őszi zöldségek: A céklát beáztatjuk hideg vízbe, majd jó
alaposan megmossuk. Alufóliába csomagoljuk, majd sütőben
körülbelül egy óra alatt puhára sütjük közepes lángon. Kihűtjük, és megtisztítjuk, majd
cikkezzük. A bébirépát meghámozzuk. A kelbimbók külső
leveleit leszedjük, az alját levágjuk, majd az összeset félbevágjuk. Lobbogó, sós vízbe dobjuk
mindkét zöldségfélét, és körülbelül kettő percig főzzük, majd
kiszedjük jeges vízbe egy szűrőkanállal. A vargányagombát
nagyobb cikkekre vágjuk. Serpenyőben kevés olívaolajat hevítünk. Mikor forró, beledobjuk az előkészített zöldségeket.
Hirtelen megkérgezzük őket.
Borssal és római köménnyel fűszerezzük. Tálalás előtt a húshoz készült mártásba tesszük a
zöldségragut, és felforraljuk a
mártást. Tálalásnál kis halmo-

kat teszünk a tányérra a burgonyapüréből. Középre tesszük
a marhát, és ráhalmozzuk a
mártásos zöldségragut. A végén
frissen vágott zöldhagymával
szórhatjuk meg.
Hozzávalók 4 főre:
Marhasült
Marhastefánia 2 kg, vöröshagyma 2 db, sárgarépa
2 db, zellergumó 2 db, sűrített paradicsom 1 e.k., száraz fehérbor 0,2 l, só, babérlevél 4-5 levél, fekete bors
4-5 szem, kakukkfű 0,05 kg,
gyömbér 0,1 kg, csillagánizs
1 db
Hagymás burgonyapüré
Vöröshagyma 0,5 kg, sertészsír 0,15 kg, burgonya 1,5
kg, tejszín 35%-os 0,3 l, márkázott vagy teavaj 0,1 kg, só
Őszi zöldségek
Bébirépa 0,1 kg, kelbimbó 0,25 kg, cékla 0,5 kg, vargányagomba 0,2 kg, fekete
bors, római kömény

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) Nagy izgalommal vág bele
egy feladatba, de aztán úgy érzi, nem lesz képes olyan szinten hozni a megoldásokat, mint ahogyan azt elvárnák. A dolog pedig nem lehetetlen, csak komoly szervezést igényel.

Rák (június 22 – július 22) Eltervezi a teendőit, semmi nem
állhat az útjába. Tervei megvalósításában most magabiztosabb, mint eddig bármikor és ezt a környezete is észreveszi.
Az önbizalom növekedése magánéletére is jó hatással lesz.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) A héten ráébredhet,
mennyi embernek fontos, és ez egészen mélyen megérintheti.
Ne feledje el viszonozni a sok törődést, amit kap, és vegye észre
az apró dolgokat, hiszen sokszor ezek a legfontosabbak.

Bak (december 22 – január 20) A kíváncsiság olyan utakra
vezetheti, ahol megütheti a bokáját, de nem tud úrrá lenni az
izgalmán, és alig várja, hogy a függöny mögé lásson. Nem biztos azonban, hogy ott olyasmit talál, amiről valóban tudni akart.

Bika (április 21 – május 20) Minél tovább halogat valamit,
annál kellemetlenebb lesz a dolog, és annál nagyobb terhet rak
a saját vállaira. Próbáljon meg gyorsan túlesni a kellemetlenségeken, hogy ne zavarják tovább, mint ameddig muszáj!

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Valaki olyannal találkozik, aki felszínre hozza a játékosabb énjét, régen érezte már
ennyire felszabadultnak magát. Élvezze ki a pillanatokat, ezzel
magának és a környezetének is sokat használhat majd.

Skorpió (október 24 – november 22) Addig halogatott valamit, amíg ki nem futott az időből, és most az utolsó pillanatban
kell megoldást találnia. Szerencsére a szenvedélye a maximumra kapcsol, és az izgalom a legjobb formát hozza ki Önből.

Vízöntő (január 21 – február 19) Végre sikerül felvennie a ritmust, és egyszerre több területen is képes úgy teljesíteni, ahogyan szeretné. Lehet, hogy a dolog nem lesz egyszerű, de most
már legalább tudja, mit kell tennie, ez is valami.

Ikrek (május 21 – június 21) Minél jobban tart valamitől,
annál jobb esély van rá, hogy olyan irányba terelje az életét,
ahol ez tényleg be is következhet. Óvatosnak lenni nem árt, de
ne hagyja, hogy indokolatlan félelem irányítsa a tetteit!

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A héten könnyen lehet, hogy le kell nyelnie valamit, ami nehezen megy le a torkán,
de érzi, hogy sok bajt spórolhat meg, ha egy kicsit most félreteszi a büszkeségét. Jól látja, most ez az okosabb megoldás.

Nyilas (november 23 – december 21) A lehetőség nyitva áll
Ön előtt, ám gyorsan kell cselekednie, ha nem akarja elszalasztani az alkalmakat. Ne a pillanat hevében döntsön, de ne is tétovázzon túl sokat, mielőtt meglépi a következő lépést.

Halak (február 20 – március 20) A héten meg kell tanulnia,
hogyan különítheti el mások valós igényeit attól, amikor csak
kihasználni akarják a kedvességét. Sok tehertől megszabadíthatja magát, ha időben képes lesz felismerni a különbségeket.

