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Megalakult a Miskolc Város Kultúrájáért 
Közalapítvány. A kizárólag kulturális szak-
emberekből álló szervezet tagjai aktívan részt 
vesznek Miskolc kulturális stratégiájának ki-
dolgozásában, összefogják az intézményeket 
és civilszervezeteket, elősegítik a párbeszédet 
az intézmények között. A lakosság vélemé-
nyére is kíváncsiak, célkitűzésük az is, hogy a 
város átlépje nemcsak a megye, hanem az or-
szág kulturális határait is.

Cikk a 7. oldalon

KULTURÁLIS VÉRFRISSÍTÉS 

A Spirkó név Miskolcon egyet jelent a zenével. 
Bár legtöbben az apát ismerik, ifjabb Spirkó Ká-
roly is egyre nagyobbat harap a város muzikális 
életéből. Múlt szombaton volt a hivatalos premi-
erje annak a klipjének, amit – elhagyva az aliaso-
kat – saját néven készített. A fiatal zenész, énekes, 
dalszerző az édesapja nyomdokaiba szeretne lépni 
a jövőben, továbbvinni a munkát, a célokat.

Portré a 6. oldalon

„Szólíts az apám nevén”:  
Viszlát CHRLS, üdv Spirkó

A JÁRVÁNY MIATT  
ISMÉT BEZÁRUL A VILÁG A szociális munka napját 

1997 óta november 12-én 
ünnepeljük. 

A járványhelyzet miatt a 
hagyományos ünnepségek 
és programok Miskolcon is 
elmaradtak. Az üzenet azon-
ban idén is ugyanaz: ráirá-
nyítani a figyelmet arra a 
csaknem 100 ezer emberre, 
akik a leginkább rászoruló-
kon, hátrányos helyzetű csa-
ládokon, hajléktalanokon, 
idős embereken segítenek. A 
járvány miatt a munkájuk-
ra pedig még a korábbinál is 

nagyobb szükség van. A szo-
ciális és gyermekjóléti ellá-
tásban több mint ezren dol-
goznak Miskolcon. Vannak, 
akik a gyermekvédelmi alap-
ellátásában, a bentlakásos 
idősellátásban, a fogyatékos- 
vagy a hajléktalanellátásban 
segítenek embertársaikon. 
Miskolc önkormányzata idén 
is megemlékezett azokról a 
dolgozókról, akik ezt a hi-
vatást választották. Közülük 
tizenkét, szociális területen 
dolgozó szakember munká-
ját ismerték el pénteken.

Cikk az 5. oldalon

A hétköznapok 
hőseit ünnepelték

Éjjeli kijárási tilalom, szinte mindenhol kötelező maszkviselés, 
bezárt szabadidős és sportintézmények, korlátok közé szorult 
vendéglátás – a járvány miatti védekezés értelmében így élünk a 
következő hetekben.

Mivel Magyarországon is 
hétről hétre folyamatosan sú-
lyosbodik a járványhelyzet, az 
elmúlt heti intézkedések után 
újabb szigorításokat jelentett 
be hétfőn a kormányfő. Orbán 

Viktor leszögezte, a járvány Eu-
rópában továbbra is felszálló 
ágban van, annak kezdete óta 
Magyarországon 109 ezren, 
Európában 8 milliónyian bete-
gedtek meg, ezért a kórházakra, 

orvosokra, ápolónőkre neheze-
dő terhet itthon is csökkente-
ni kell. A parlament kedd dél-
után 180 igen szavazattal, egy 
nem ellenében megszavazta a 
felhatalmazási törvény új vál-
tozatát, ezzel szerdán 0.00-tól 
életbe léptek az osztrák mintára 
bevezetett komoly szigorítások, 
amelyek harminc napig szabá-
lyozzák az életünket.

Az éjjeli kijárási tilalmat a 
rendőrség mellett a honvédség, 
sőt a Terrorelhárítási Központ 
(TEK) is segíti, az indoklás sze-
rint azért, mert a nemzetközi 
tapasztalatok alapján megnőhet 
az egyes vagyon elleni bűncse-
lekmények száma, és erre a ha-
tóságoknak adott esetben gyor-
san kell reagálni.

Folytatás a 3. oldalon

Hirdetés
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Az önkormányzati ingatlanokban működő, bezárni kény-
szerülő üzletek bérleti díját 50 százalékkal csökkentik a 
korlátozó intézkedések idejéig – tájékoztatta lapunkat a 
polgármesteri hivatal.

A szerdától életbe lépett szi-
gorítások nagy részben érintik 
a kereskedőket, vállalkozókat, 
azokat, akiknek már eddig is 
nagy áldozatot kellett hozni-
uk a járvány miatt. Miskolc 
önkormányzatát is jelentősen 
érintik a védekezéssel kapcso-
latos kormányzati elvonások, 
de mindezek ellenére Miskolc 

polgármestere fontosnak tart-
ja, hogy segítse a helyi vállal-
kozásokat – hangsúlyozzák 
a közleményben. A Miskolc 
Holding Zrt. Ingatlangazdál-
kodási Igazgatósága – gyorsan 
reagálva a változásokra – az 
önkormányzati ingatlanok-
ban működő, bezárni kény-
szerülő üzletek bérleti díjának 

50 százalékos csökkentését 
vezeti be. A polgármesteri hi-
vatal tájékoztatása szerint a 
kedvezmény a korlátozó intéz-
kedések idejéig érvényes, je-
lenleg 30 napig.

– A Miskolc Holding Zrt. bí-
zik abban, hogy az általa kínált 
újabb lehetőség hozzájárulhat a 
bérlők veszteségeinek minima-
lizálásához – mondta Prokaj 
Tamás, a Miskolc Holding Zrt. 
Ingatlangazdálkodási Igazga-
tóságának üzleti ingatlanhasz-
nosítási vezetője.

Mint ismert, a miskolci ön-
kormányzat tavasszal, a ko-
ronavírus-járvány első hul-
lámában is segítette a nehéz 
helyzetbe került bérlőit. Április 
1-jétől ötven százalékkal csök-
kentette a nyitvatartási korlá-
tozás alá eső üzletek bérleti dí-
ját, május 1-jétől pedig fizetési 
moratóriummal élhettek azok 
a bérlők, akiknek a csökkentett 
bérleti díj kifizetése az akkori 
körülmények között kigazdál-
kodhatatlan költséget jelentett, 
és nem halmoztak fel tartozást.

Varga László és Simon Gá-
bor arra kérik a helyi fide-
szes országgyűlési képviselő-
ket, ne támogassák a megyei 
jogú városok újabb megsar-
colásáról szóló javaslatot.

A kormánynak segítséget kell 
nyújtania Miskolcnak és a töb-
bi megyei jogú városnak, nem 
pedig kivéreztetni azokat – je-
lentette ki pénteki sajtótájékoz-
tatóján Varga László (MSZP) or-
szággyűlési képviselő, valamint 
Simon Gábor a Velünk a Város 
frakcióvezetője.

– Ehhez képest nagyon úgy 
tűnik, újabb elvonásokra ké-
szülnek, melyek érzékenyen 
fognak érinteni minden megyei 
jogú várost, köztük Miskolcot 
is. A kormány benyújtott egy in-
dítványt a közműcsatlakozások 
megadóztatása kapcsán, mely-
hez utolsó pillanatban több kor-
mánypárti képviselő nyújtott be 
módosítókat. Ezek teljesen át-
rendezik a közműadó kérdését 
a vízszolgáltatás tekintetében – 
jelentette ki Varga László.

Előzetes szakértői számítások 
szerint a módosító elfogadása 
esetén háromszáz millió forint-
tal több közműadót kell fizetnie 
a MIVÍZ Kft.-nek. Ahhoz, hogy 

ezt a terhet a cég viselni tudja, 
a miskolci önkormányzatnak 
vagy a Miskolc Holdingnak más 
területekről kell majd pénzt át-
csoportosítani.

– Csütörtökön megtárgyalta a 
módosítót a törvényalkotási bi-
zottság, és megdöbbenésemre a 
fideszes többség támogatta azt. 
Ez azt jelenti, hogy jövőhét ked-
den az országgyűlésben min-
den képviselő gombnyomással 
szavazhat: támogatja-e az ön-
kormányzatok további sarco-
lását, vagy sem – hangsúlyozta 
a politikus, aki egyben felszólí-
totta Csöbör Katalin és Hubay 
György helyi fideszes ország-
gyűlési képviselőket, hogy ne 
támogassák az indítvány.

Nem ez az első eset, hogy sú-
lyos százmilliókat von el a kor-
mányzat a helyhatóságoktól. 
Simon Gábor emlékeztetett, 
Varga Lászlóval szintén egy saj-
tótájékoztató keretében néhány 
héttel ezelőtt hívták fel a figyel-
met arra, hogy a gépjárműadó 
helyben maradó 450 millió fo-
rintja után az állam arra készül, 
hogy a tömegközlekedés támo-
gatását is megvonják.

– Akkor még csak a 2021-es 
támogatásról volt szó, mostanra 
azonban kiderült, már az erre az 
évre járó 500 millió forintos ál-
lami támogatást sem kapja meg 
Miskolc. Tőlünk nyugatabbra a 
közösségi közlekedést az állam, 
az önkormányzat és a közleke-

dési cég egyenlő arányban, kö-
zösen finanszírozza. Itthon a 
kormányzat szerint ez nem kö-
telező feladat, ezért a helyható-
ság dönti el, üzemelteti-e azt – 
hangsúlyozta a frakcióvezető.

Simon Gábor hozzátette még: 
álláspontja szerint a kormányzat 
a járvány elleni védekezést te-
kintve megbukott, hiszen nem 
készítették fel az egészségügyet a 
második hullámra; a gazdaság-
nak csak egy szűk szeletét támo-
gatja, azt sem kellő mértékben; a 
közelgő szociális katasztrófa el-
kerülése érdekében pedig sem-
mit sem tesznek, noha az ezek 
megelőzésére vonatkozó javasla-
tok már elhangoztak.

Tajthy Ákos

Újabb harminc önkor-
mányzati tulajdonú lakásra 
lehet pályázni, a kérelmek 
ezúttal is kizárólag elektro-
nikus úton nyújthatók be.

A november 16-án induló 
önkormányzati lakáspályá-
zat 30 piaci elvű lakás bér-
beadására ad lehetőséget. A 
meghirdetett lakások a vá-
ros különböző pontjain he-
lyezkednek el, az Avasi-lakó-
teleptől egészen a Diósgyőri 
városközpontig, de számos 
belvárosi lakás is található 
közöttük. A lakások bérleti 
díja – a fekvésüktől, építési 
technológiájuktól, illetve az 
épület felújítottságától függő-
en 690-940 Ft/m2/hó között 
alakul. A lakások különböző 
mértékben felújításra szorul-
nak. Az elektronikus pályá-
zati rendszer elérhetőségét 
hétfőn teszik közzé az ingat-
langazdalkodas.miskolchol-
ding.hu weboldalon.

Az e-pályázat rendszeré-
be előzetes regisztrációt kö-
vetően lehet belépni, ahol 
a feltöltött pályázati kiírás, 
fényképek és műszaki doku-
mentációk alapján nyerhet-
nek információt a meghir-

detett lakások állapotáról, 
a fizetendő bérleti díjakról, 
a felújítási költségek bérbe-
számításának lehetőségéről, 
valamint a szerződéskötés 
feltételeiről. A pályázat az 
elektronikus adatlap kitölté-
sével egyszerűen és gyorsan 
benyújtható. A kérelemben 
feltüntetett adatokat, nyilat-
kozatokat alátámasztó doku-
mentumok csatolására nincs 
szükség, azokat kizárólag 
a nyertes pályázóknak kell 
majd benyújtaniuk a szerző-
déskötést megelőző vizsgálat 
során.

A pályázatok november 
16-a 8 órától november 30-a 
16 óráig nyújthatók be. Elbí-
rálásukra legkésőbb 2021. ja-
nuár 31-éig kerül sor. Pályáz-
ni legfeljebb három lakásra 
lehet. A kiválasztott lakások 
személyes megtekintésére – 
a szerződéskötést megelőző-
en – kizárólag az első helyre 
sorolt pályázóknak van le-
hetősége. További informá-
ciókat kérni a 70/705-6230, 
70/658-3396 és a 70/430-
8681-es telefonszámokon, 
illetve a lakashasznositas@
miskolcholding.hu e-mail-cí-
men lehet.

Indul a harmadik  
e-lakáspályázat 

Pénteken tartott sajtótájékoztató Simon Gábor és Varga László. Fotó: Juhász Ákos

Életének 99. évében el-
hunyt dr. Kopátsy Sándor 
közgazdász, a közgazda-
ság-tudomány akadémiai 
doktora, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
tiszteletbeli tagja.

Dr. Kopátsy Sándor 1922-
ben született Kaposváron. 
1953 óta minden gazdasá-
gi reformprogramban részt 
vett, 1954-ben Nagy Imre 
számára is programot dol-
gozott ki. Az 1956-os for-
radalom alatt a Tervhivatal 
és a Minisztériumok Forra-
dalmi Bizottságának elnö-
ke volt. Később dolgozott az 
Országos Tervhivatalban, 
a Pénzügyminisztérium-
ban, majd alapítója és első 
igazgatója a Pénzügykuta-
tó Intézetnek. A hatvanas 
években szerzője és kezde-
ményezője volt a Magyará-
zom a mechanizmust című 
sorozatnak. A rendszervál-
tás után két évig az Állami 
Vagyonügynökség igazga-
tótanácsának tagja, 1992 és 
1998 között a Privatizációs 
Kutatóintézet kuratóriumá-
nak elnöke volt, majd Matol-
csy György tanácsadójaként 
dolgozott.

Csaknem harminc köny-
ve jelent meg. Hitvallása 
szerint napjaink fejlett tár-
sadalmában már nem a be-

fektetett tőkén vagy az inf-
rastruktúrán áll vagy bukik 
egy gazdaság sikere, hanem 
a képzett, tehetséges mun-
kaerő mennyiségén. Az új 
szemléletű társadalom pedig 
olyan új közgazdaságtant 
igényel, ami a fizikai mellett 
a szellemi tőkével is számol – 
sőt egyre inkább előtérbe he-
lyezi a tehetséget, a minőségi 
képzést és a szakértelmet.

A Magyar Közgazdasá-
gi Társaság legmagasabb 
kitüntetését, a Közgazdász 
életműdíjat a 2015-ös mis-
kolci Közgazdász Vándor-
gyűlésen vehette át a köz 
szolgálatában sok évtizeden 
át kiemelkedő színvonalon 
végzett szakmai tevékeny-
ségéért, rendkívül gazdag 
életművéért és páratlanul 
eredeti, a közgazdasági gya-
korlatot megtermékenyítő 
gondolataiért.

Elhunyt dr. Kopátsy Sándor 

TOVÁBBI SÚLYOS SZÁZMILLIÓKAT 
VONHATNAK EL 

ISMÉT SEGÍTIK A BÉRLŐKET 

Negatív a polgármester legutóbbi tesztje 
Hétfőn visszatér a város-
házára, és újra hivatalában 
folytatja a munkát Veres Pál 
polgármester, miután a leg-
utóbbi koronavírus-tesztje 
negatív lett.

A polgármesternek azért 
kellett karanténba vonulnia 
másfél héttel ezelőtt, mert 
COVID19-fertőzésre utaló 
tüneteket tapasztalt, az azon-
nal elvégeztetett koronaví-
rus-teszt pedig pozitív ered-
ményt mutatott. Veres Pál 
enyhe tünetekkel vészelte át 
a megbetegedést, és a negatív 
teszteredmény után hétfőtől 
immár gyógyultan folytatja a 
munkát a városházán.

A kormány által életbe lép-
tetett rendkívüli jogrend a 

miskolci önkormányzat mű-
ködésében is változásokat 
okoz. A jogszabály alapján – 
csakúgy, mint tavasszal – a 
közgyűlés feladat- és hatáskö-
rét a polgármester gyakorolja, 
aki az intézmények megszün-
tetésén, átszervezésén, illetve 
ellátási körzeteinek módosítá-
sán kívül minden egyéb ügy-
ben hozhat döntést, akár köz-
gyűlési rendeletet is alkothat. 
Veres Pál azonban úgy dön-
tött, a közgyűlési témákról 
online konzultáción egyeztet 
az önkormányzati képviselők-
kel, és döntéseit a többség vé-
leményét figyelembe véve 
hozza majd meg. A bizottsá-
gok szintén online folytatják 
szakmai döntés-előkészítő 
munkájukat.



Éjjeli kijárási tilalom, szinte 
mindenhol kötelező maszk-
viselés, bezárt szabadidős és 
sportintézmények, korlátok 
közé szorult vendéglátás – a 
járvány miatti védekezés ér-
telmében így élünk a követ-
kező hetekben.

November 11-étől harminc 
napra kijárási tilalmat vezettek 
be este nyolc és hajnali öt óra 
között. Ennek értelmében a fő 
szabály szerint mindenkinek 
haza kell érnie este nyolc óráig, 
és reggel ötig ott is kell maradni. 
Ebben az időszakban csak azok 
tartózkodhatnak az utcán, akik 
dolgoznak, munkába mennek, 
vagy munkából térnek haza; 
akik kutyát sétáltatnak a lakó-
helyük 500 méteres körzetében; 
akik versenyszerűen sportolnak, 
és versenyre vagy edzésre men-
nek, illetve onnan térnek haza; 
valamint azok, akik egészség-
károsodással, életveszéllyel vagy 
súlyos kárral fenyegető helyzet-
ben vannak.

Maszkviselés
A maszkviseléssel és távolság-

tartással kapcsolatosan eddig 
bevezetett szabályok továbbra 
is érvényesek, viszont kedd este 
a miniszterelnök bejelentette a 
közterületen is kötelező lesz az 
arcot és orrot eltakarni. A kor-
mányrendelet szerint ez 10 000 

főnél nagyobb település „egyes 
közterületein” lesz kötelező, de 
a polgármestereknek kell kijelöl-
ni, hogy pontosan hol.

Veres Pálnak, Miskolc pol-
gármesterének döntése szerint 
a város valamennyi közterüle-
tén kötelező a maszkviselés, az-
zal a kivétellel, amit a kormány-
rendelet is meghatároz: továbbra 
sem kell tehát a maszkot felven-
ni sporttevékenység során, vala-
mint a parkokban, illetve zöldte-
rületeken.

A miskolci polgármesteri hi-
vatal leszögezte: ez a szigor nem 
egyedülálló, ugyanilyen döntés 
született több hazai nagyváros-
ban. A megbetegedések száma 
ugyanis ugrásszerűen megnőtt, 
megsokszorozódott az utóbbi 
hetekben. Csakúgy, mint a ko-
ronavírus miatt elhunyt magyar 
embereké.

Korlátozás korlátozás hátán
A következő hetekben tilos 

minden gyülekezés; családi ösz-
szejöveteleken legfeljebb 10-en 
vehetnek részt; az esküvők csak 
lakodalom nélkül lehetségesek; 
egyházi, illetve polgári szertar-
tásokon csak az ahhoz szüksé-
ges személyek vehetnek részt; a 
temetéseken pedig maximum 
ötvenen lehetnek jelen.

Az üzleteknek, fodrászatok-
nak és az egyéb kisipari szol-
gáltatóknak 19 órakor kell be-

zárnia, a vendéglátóhelyek, 
éttermek bezárnak, a következő 
időszakban csak elvitelre vagy 
házhozszállítással szolgálhatnak 
ki (kivételt csupán az üzemi ét-
termek jelentenek); a szállodák 
pedig csak üzleti célból érkező 
vendégeket fogadhatnak, turis-
tákat nem.

A sportmérkőzéseket szerda 
óta csak zárt kapuk mögött le-
het megrendezni. Az intézkedés 
értelemszerűen Miskolc összes 
profi klubját érinti. Szabadtéren 
pedig az egyéni sportolás ugyan 
megengedett, az amatőr csapat-
sport viszont tilos.

Járvány miatt zárva
A szabadidős intézmények-

nek, fitnesztermeknek, uszo-
dáknak, múzeumoknak, szín-
házaknak, állatkerteknek 
zárva kell tartani. Ennek meg-
felelően szerda óta zárva tart 
a Miskolci Nemzeti Színház; 
a Csodamalom Bábszínház; a 
Herman Ottó Múzeum és va-
lamennyi egysége; a Miskolci 
Kulturális Központ valameny-
nyi egysége, vagyis a Diósgyőri 
vár, a MÜHA (Művészetek 
Háza), az Ifjúsági Ház, a Ady 
Endre Művelődési Ház, a Gár-
donyi Géza Művelődési Ház,a 
Görömbölyi Művelődési Ház, 
a Vasgyári Közösségi Ház, a 
Szabó Gyula Bemutató Csil-
lagvizsgáló.

Zárva tart továbbá a II. Rá-
kóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár és annak valameny-
nyi tagkönyvtára; a Miskolci 
Állatkert és Kultúrpark, a Se-
lyemréti Strandfürdő, a Mis-
kolctapolcai Strand, a barlang-
fürdő, valamint a Cine-Mis 
Kft. két moziterme, vagyis az 
Uránia és a Béke terem, de a 
Cinema City valamennyi ter-
me is. Határozatlan időre be-
zárt a Diósgyőri Uszoda és 
Kemény Dénes Városi Sport-
uszoda is, utóbbi viszont csak 
a lakosság számára, szerződött 
egyesületek sportolói számára 
továbbra is nyitva tart.

Oktatás
A bölcsődék, óvodák és ál-

talános iskolák a 14 év alattiak 
számára nyitva maradtak, a kö-
zépiskolákban nyolcadik osz-

tály felett digitális oktatás lépett 
életbe. A felsőoktatás is csak 
online formában működhet, 
és a kollégiumokat is be kellett 
zárni. Lapunk információi sze-
rint a Miskolcon érintett okta-
tási intézmények rendben al-
kalmazkodtak az új helyzethez, 
részben azért, mert már a tané-
vet megelőzően is készültek egy 
ilyen helyzetre, és munkarend-
jüket ennek megfelelően alakí-
tották ki.

A Miskolci Egyetem pedig 
már néhány nappal korábban 
online oktatásra állt át, ott vál-
tozás csupán annyi volt, hogy 
mostantól egy szak sem folytat-
hatja hagyományosan, bezárt az 
egyetemi könyvtár, és a kollégi-
umból is ki kellett költözni. Aki 
ez utóbbit nem tudja megoldani, 
rektori méltányossággal kérheti 
a bennmaradást.

További intézkedés, hogy a 
kórházi dolgozókat, az isko-
lai tanárokat, az óvónőket és a 
bölcsődei dolgozókat hetente 
célzottan tesztelni kell.

Tömegközlekedés
A zsúfoltság elkerülése ér-

dekében a tömegközlekedést 
a csúcsidőszakokban már ko-
rábban sűrítették. A kijárási 
tilalom ellenére éjszaka nem 
állnak le teljesen a buszok és a 
villamosok, mert sok ember-
nek el kell jutnia a munkába, 
vagy haza kell onnan érnie. 
Külön rendeletben határoztak 
arról is, hogy az egészségügyi 
dolgozók, valamint a korona-
vírus elleni küzdelemben részt 
vevő egészségügyi hallgatók 
ingyen vehetik igénybe a tö-
megközlekedést.

Tajthy Ákos
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TÜNETEK:
leggyakoribbak: láz,  
fáradtság és száraz kö-
högés, ízlelés és szaglás 
elvesztése
egyebek: izomfájdalom,  
orrdugulás, orrfolyás,  
torokfájás, hasmenés,  
légszomj

TEENDŐ:
otthon maradni,  
telefonálni a házi-,  
az ügyeletes orvosnak  
vagy a mentőnek: 112

HÁZIORVOS  
ELRENDELHET  
TESZTET:

szólnak, mikor érkezik a 
mentő, előtte nem lehet 
enni, inni, dohányozni, 
fogat mosni

GYANÚ ESETÉN  
TESZTELÉS:

ITC, Ady Endre Művelődési 
Ház

PARKOLÁS:
A Miskolci Városgazda Non
profit Kft. üzemeltetésében 
lévő felszíni, fizetős várako
zási területeken és a Régi
posta utcai parkolóházban 
díjmentes a parkolás.
Az Európa téri, Patak utcai, 
illetve Hősök terei mélygará
zsokban azonban továbbra 
is az általános rend szerint 
kell fizetni az igénybevéte
lért.
Ugyancsak fizetni kell a vá
rosban található magántu
lajdonú parkolókban.

AZ EDDIGI LEGSZIGORÚBB  
INTÉZKEDÉSEK LÉPTEK ÉLETBE

Hasznos információk – www.miskolc.hu/koronavirus
A MASZK HASZNÁLA-
TÁNAK SZABÁLYAI
Miskolc közterületén kö
telező a szájat és orrot 
elfedő védőmaszk vise
lése. A város valamennyi 
utcáján és terén maszkot 
kell viselni, a maszkviselés 
nem lesz kötelező a par
kokban, zöldterületeken, 
illetve azoknak, akik sport
tevékenységet folytatnak. 
Maszkot kell viselni minden üzletben, bevásárlóközpont
ban és piacon, valamint a tömegközlekedési járműveken.

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
Polgármesteri hivatal: Novem
ber 16tól minden ügytípus
ban kizárólag előzetes idő
pontfoglalást követően lehet 
ügyet intézni a polgármesteri 
hivatalban. Időpontot foglal
ni a 46/512700as központi 
telefonszámon lehet.
Az ügyfélkapuval rendelkező 
ügyfelek válasszák az elekt
ronikus ügyintézés lehető
ségét a www. miskolc.hu/
ügyintézés menüpont vagy 
az epapir.gov.hu szolgáltatás 
használatával, illetve beadvá
nyaikat postai úton vagy az 
ügyfélszolgálatok bejáratánál 
kihelyezett gyűjtőládákba 
téve juttassák el a hivatalba.
Információt, felvilágosítást el

sősorban emailen (hivatal@
miskolc.hu) vagy telefonon 
kérhetnek a 0646/512700, 
vagy 0646/512797es tele
fonszámokon.

Miskolc Holding: a Miskolc Hol
ding Zrt., Szemere Bertalan 
u. 5. sz. alatt lévő személyes 
ügyfélszolgálata továbbra is 
nyitva tart. Az ügyfélszolgála
ti nyitvatartási rend kizárólag 
a szerdai meghosszabbított 
munkanapokon változik, 
ilyenkor 8 órától 19 óráig lesz 
ügyfélfogadás. A többi mun
kanapon a nyitvatartási rend 
változatlan.
A Miskolc Holding Zrt. ügy
félszolgálatán a távhőszol

gáltatási és a vízszolgáltatási 
ügyek a személyes ügyinté
zés mellett online módon, te
lefonon, emailben és postai 
úton is intézhetőek. További 
információk az érintett cégek 
honlapján találhatók.

Miskolc Holding Zrt. lakás-üz-
lethasznosítási és létesítmé-
nyüzemeltetés ügyfélszolgá-
latán: átmenetileg szünetel 
a személyes ügyfélforgalom. 
Ügyeiket telefonon, pos
tai vagy elektronikus úton 
intézhetik az ügyfelek. A 
szükséges iratokat a Mis
kolc Széchenyi I. u. 60. szám 
alatti ügyfélszolgálati iroda 
bejárata mellett elhelyezett 

postaládába is bedobhatják. 
A postaládát minden nap 
ürítik. Elérhetőségek: Lakás
hasznosítás telefon: 46/516
271; 0670/6585483; 
0670/4308681; 0670/705
6230; 0670/4421748; 06
70/6865483, emailcím: 
lak ashasznos i tas@mis
kolcholding.hu
Üzleti ingatlanhasznosí
tás telefon: 70/4421747; 
70/4664399; 30/8648007; 
70/4509050; 30/2354710, 
emailcím: hasznositas@mis
kolcholding.hu
Létesítményüzemeltetés tele
fon: 70/4749555
Emailcím: uzemeltetes@
miskolcholding.hu

A kihelyzett ügyfélszolgá-
latok: ideiglenesen bezár-
tak az Avason, Perecesen, 
Bükkszentlászlón, Szirmán, 
Martinkertvárosban, a 
Szentpéteri kapuban és Di-
ósgyőrben a polgármesteri 
hivatal kihelyezett ügyfél-
szolgálatai.



A belváros parkolóhelyei 
még nem érték el a teljes 
kapacitást, de így is renge-
teg az autó.

November 4-étől ingyenes 
a felszíni parkolás a kormány 
döntésének értelmében. Ez 
alól csupán a magánparkolók 
képeznek kivételt. Miskolcon 
is sokan élnek a díjmentesség 
lehetőségével. Csütörtök déle-
lőtt az önkormányzati rendé-
szet két munkatársához csat-
lakozva bejártuk a belváros 
legfontosabb parkolóövezeteit. 
Arra kerestük a választ, hogy 
milyen mértékben növekedett 
meg a parkolók kihasznált-

sága, és mekkora problémát 
jelentenek azok a figyelmet-
len sofőrök, akik rossz helyen 
hagyják az autóikat.

– A belváros tekintetében 
a nagyobb parkolók – általá-
ban véve – még nem érték el 
a teljes telítettséget: a tapasz-
talatok szerint többnyire akad 
szabad kapacitás – tájékozta-
tott az egyik járőr, aki hozzá-
tette, hogy a kisebb befogadó-
képességű parkolókban már 
jóval árnyaltabb a helyzet. 
És valóban: a Centrum par-
kolójában – bár nagy volt a 
forgalom – némi türelemmel 
lehetett egy-egy helyet talál-
ni. Kicsit odébb, a Nagy Imre 

utcán legfeljebb cipőkanál-
lal lehetett bekanalazni egy-
egy szűkebb hézagba a ko-
csikat, de aki hajlandó volt a 
boly közepétől kicsit távolabb 
menni, a perifériákon még ta-
lált néhány szabad helyet.

– Azt tapasztaltuk, hogy 
most olyanok is autóba ülnek, 
akik egyébként nem szoktak 
vezetni, legalábbis ritkán. Eb-
ből a tekintetből kicsit hasonlít 
a helyzet a halottak napjához.

Ezt igazolva egy autó ép-
pen beállt egy kapu elé, ahová 
nyilvánvalóan tilos lett volna. 
Rendészeink odasétáltak, és 
még mielőtt kiszállt, figyel-
meztették a vezetőt a hibára. 

Egy átlag másodfokú egyen-
letbe illő mennyiségű y után 
végül sikerült újra irányba 
állnia, és elhajtania a sofőr-
nek. Egyébként – bár a ren-
dészek szerint nem ez az át-
lagos kép – rendkívül kevés 
szabálysértéssel találkoztunk.

Arra a kérdésre, hogy mik a 
leggyakoribb szabálytalansá-
gok, a következő választ kap-
tuk:

– Gyakran fordul elő, hogy 
a kijelölt zónán kívül par-
kolnak, vagy ráállnak a járda 
padkájára. Emellett sokszor 
állnak meg a parkolókat öve-
ző zöldterületeken, ahol van 
ilyen – ez is tilos.

Néhány parkolóban akad-
tak foghíjak, míg más helyek 
a kapacitásuk határát súrol-
ták. Főleg az úttal párhuzamo-
san fekvő parkolóhelyek kö-
zül lehetett nagyon nehezen 
ürest találni. Ami azonos volt 
mindenütt: a heves indula-
tok. Öklöt rázva, türelmetle-
nül, egymásra káromkodva, 
a T-betűvel ellátott oktatójár-
művet is ledudálva hajszolták 
a szabad helyeket a sofőrök. 
Az egyik autóból még a rendé-
szet szabályosan parkoló mun-
katársainak is kiszóltak: nem 
akartok elállni innen, hogy le-
hessen tőletek közlekedni?

B. M.

Bár voltak hangos bulik, a 
vendégek többsége csende-
sen búcsúzott el bizonytalan 
időre a közösségi élettől és 
egymástól.

Kedd volt, országszerte jó 
ideig az utolsó éjszaka, mikor 
a vendéglátóhelyek még ren-
desen működtek, és csak éjfélre 
kellett hazaérni mindenkinek. 
Erős túlzás lenne azt állítani, 
hogy bezárt a város: ez több 
szempontból sem igaz, hiszen a 
legsúlyosabb tilalmak minden 
nap este 8 után lépnek életbe, 
így napközben jóval enyhébben 
érezzük a szigorítások hatását. 
A szabadban is kötelező maszk-
használat mellett talán csak az 
összeszedett székek és asztalok, 
az üres teraszok és kifüggesztett 
zárva táblák kelthetnek ben-
nünk hiányérzetet.

Mégis, kedd éjszaka, az utol-
só szabad estén kicsit olyan 
volt a városban sétálni, mint-
ha bejárnánk még egyszer az 
eladásra kínált otthonunkat. 
Most egy darabig – harminc 
napig biztosan, de a folytatás 
most még bizonytalan – min-
den más lesz, sőt, az is lehet, 
hogy ebben a formában most 
láthattuk utoljára a belvárost.

Számos étterem, bár és kocsma 
tulajdonosa vélte úgy, hogy már a 
11-es zárás is sokat ártott az üz-
letüknek. A legbeszédesebb me-
mentója a járvány okozta hely-
zetnek talán az egyik étterem elé 
kitett tábla volt, amin a napi aján-

lat helyett a következő feliratot 
lehetett olvasni egy mosolygós 
fej kíséretében: Ha nem jössz be, 
mindketten éhen halunk.

Súlyos teher
Vannak, akiket nem anya-

gilag visel meg a helyzet. A 
fiatalok számára is súlyos te-
her volt ez az év: nem csak az 
olyan bevett programok ma-
radtak el, vagy lettek csökken-
tett üzemmódban megtartva, 
amelyeket az élet meghatározó 
pontjaiként szokás emlegetni 
(ballagás, gólyatábor, szalaga-
vató), de az év nagy részében 
olyan korlátozások voltak ér-
vényben, amik komoly próba 
elé állították az átlagos közép-
iskolásokat. Éppen ezért vol-
tunk kíváncsiak, milyen han-
gulatban telt a kedd este. Az 
este, amihez hasonlót tavasszal 
egyszer már megéltünk. Mun-
katársainkkal nyakunkba vet-
tük hát a belvárost, elvegyül-
tünk, sétáltunk, beszélgettünk: 
egyszóval vendéglátósokkal és 
vendégekkel együtt éltük meg 
a bizonytalan időre szóló zárás 
előtti utolsó órákat.

Egy dolgot rögtön leszögez-
hetünk: amíg márciusban szin-
te minden egységben féktelen 
bulival zárult az este, most az 
egységek többségében inkább 
csendes, keserédes, beszélge-
tős, búcsúzkodós asztaltársasá-
gokkal, pillanatokkal találkoz-
tunk. Voltak persze kivételek 
is, de erről majd később.

A vendéglátók igyekeztek 
még meghúzni az utolsó estét: 
volt, aki italakciókkal, mások 
koktélokkal, különleges fogá-
sokkal csábították be a vendé-
geket. Az utolsó kigyorsítás, 
mielőtt az autó eltűnik az alag-
útban.

Felemás búcsú
A Szinva teraszon este 8 

után kezdődött a mozgolódás: 
ha nem is nevezhető tömeg-
nek, azért sokan beszélgettek, 
nevetgéltek a lakathídnál és a 
közeli szórakozóhelyeken. In-
nen a Szent István téri kultikus 
söröző felé vezetett az utunk. A 
hely, ahogy évtizedek óta min-
dig, hozta a kötelező hangula-
tot, persze azért fülelve hamar 
rájöttünk, az asztaltársaságok 
és a pult mögött dolgozók is a 
jövőt latolgatták.

A Déryné utcán viszont 
hangos nevetés és még hango-
sabb zene fogadott minket – az 
egyik szórakozóhelyen ren-
dezvény volt, valaki még élt a 
lehetőséggel, hogy barátai kö-
rében ünnepelje: megint egy 
évvel öregebb lett (és bölcsebb 
is talán). A Kandia közben ta-
lálható, a fiatalok körében igen 
népszerű egységben is meg-
húzták még az estét: olyan iga-
zi „kirúgjuk a ház oldalát” bulit 
tartottak a vendégek. Szeren-
csére a falak azért a helyükön 
maradtak 23 óra után is.

Mindent összevetve tehát, 
a várt hangulattal ellentétben, 

jószerével olyan volt az este, 
mint amikor lehullik az első 
hó, és vidáman szaladunk ki, 
igyekezve a nyelvünk hegyével 
elkapni egy-egy pelyhet. Ez az 
öröm járta át a szórakozóhe-
lyeken mulatók egy részét, hi-
szen tudták, most sokáig nem 
lesz részük hasonlóban. Kar-
nevál az ínséges idők előtt, 
ahol nem voltak táncosok, pa-
vilonok, tűznyelők, csak embe-
rek, akik szerették volna még 
egyszer, egyetlen estére elfelej-
teni a gondjaikat.

Mit hoz a jövő?
Persze nem mindenki töltöt-

te a felhőtlen szórakozás jegyé-

ben az utolsó szabad órákat. 
Sok helyen a rutinosabb törzs-
vendégek zárt csoportokba tö-
mörödve álltak, és merev arc-
cal taglalták a lehetőségeket: 
mit hoz a jövő? Őket elkerülte 
a karneválhangulat.

Ez volt a pult egyik oldalán. 
A másikon kezüket tördelő fel-
szolgálók, tulajdonosok, akik 
késő estig a legújabb közlöny-
re várva tépkedték a remény 
margarétaszirmait. Lehet? 
Nem lehet? Szívből? Igazán? 
Senki nem tudott biztosat, 
csak azt, hogy nehéz időszak 
következik, és minden hiába-
való oldalfrissítés után egyre 
kevesebb a remény.

Este tíztől aztán fokozato-
san elhalkult a belváros: még 
egy utolsó ital; még egy utol-
só megvitatott téma; még 
egy utolsó poén és az azt kö-
vető nevetés; aztán egy utol-
só „főúrkéremfizetek”; egy 
utolsó terminálpittyenés, 
kasszacsörrenés; egy utol-
só elköszönés; egy búcsúzás 
utáni ölelés. Hosszú ideig 
utoljára merítkeztünk meg 
a közösségi élményekben. 
Most, amíg vigyáznunk kell 
egymásra, maradnak az em-
lékek és a remény. A remény, 
hogy egyszer véget ér ez a 
rém álom.

Bájer Máté – Tajthy Ákos

A kedd esti felhőtlen hangulat a Déryné utcában. Fotó: Mocsári László

Most olyanok is autóba ülnek, akik egyébként ritkán szoktak vezetni. Fotó: Juhász Ákos

Keserédes nevetgélés és egy utolsó kigyorsítás 
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SZABAD HELY MÉG CSAK AKADT, 
TÜRELEM MÁR SOKKAL KEVESEBB 

A miskolci 12. számú 
egyéni választókerület 
képviselője, Erdei Sándor 
foglalta össze a választá-
sok óta eltelt évben elért 
eredményeket.

A Velünk a Város-frakció 
képviselője az egy évvel ez-
előtti kezdetekre úgy emlék-
szik vissza, 2019 őszén egy 
sok szempontból nehéz hely-
zetben lévő választókerüle-
tet vett át. Az illegális szemét 
dombokat terített be, a szeg-
regált utcákban terjedt a drog 
és szaporodtak a vagyon elleni 
bűncselekmények. „Amikor a 
fideszes városvezetést leváltva 
a választók rám bízták a körze-
tet, elhatároztam, hogy kisöp-
röm a szemetet a városból. Így 
ez a legfontosabb, amire büsz-
ke vagyok a körzetemben” – 
vonta meg a mérleget Erdei 
Sándor. 2020-ban első dolga 
volt a legkritikusabb helyeket 
– mint Bábonyibérc-Újtelep, 
Galagonyás sor – a tömény-
telen mennyiségű illegális 

szeméttől megtisztítani. Kö-
zel 150 köbméter hulladékot 
szállíttattak el innen a várossal 
karöltve, a munkát a Wass Al-
bert és a Prizma utca környé-
kén folytatják.

Foglalkoztak a külterület 
elhanyagolt útjaival is, a Vá-
rosgazda munkatársaival ki-
javították a kátyús, nehezen 
járható, zúzalékos-murvás 
utakat. A körzet biztonsá-
gát az önkormányzati ren-
dészet jelenlétével és a ka-
merarendszer kiépítésének 
folytatásával fogják növelni. 
További tervei között játszó-
terek felújítása, a Vologda vá-
rosrészben egy kutyafutta-
tó létesítése és az Árok utcai 
kosárlabdapálya teljes körű 
újjáépítése is szerepel. „Ter-
mészetesen mindeközben 
folyamatosan igyekszem se-
gíteni az itt élőket kisebb-na-
gyobb panaszaik azonnali el-
intézésében, ami 2021-ben is 
elkötelezetté tesz a 12.válasz-
tókerület iránt!” – tette hozzá 
Erdei Sándor.

Kitakarítjuk  
a várost 



Évről évre kitünteti a város 
a szociális munkásait. Idén 
tizenkét elismerést adtak át 
vezetőknek, helyetteseknek, 
egyesületi elnöknek, tanács-
adónak, asszisztensnek és 
kisgyermekgondozónak a 
városházán.

A szociális és gyermekjólé-
ti ellátásban több mint ezren 
dolgoznak Miskolcon. Vannak, 
akik a gyermekvédelmi alapel-
látásában, a bentlakásos idősel-
látásban, a fogyatékos- vagy a 
hajléktalanellátásban segítenek 
embertársaikon. Miskolc ön-
kormányzata idén is megem-
lékezett azokról a dolgozókról, 
akik ezt a hivatást választották.

Varga Andrea alpolgármes-
ter elmondta, ez egy rendkívül 
fontos terület. – Mikor a szociá-

lis munkáról beszélünk, a teljes 
életünket végigkísérik az ebben 
dolgozók, bölcsődétől az idősott-
honig. Azok, akik ezen a terüle-
ten dolgoznak, hivatásként élik 
meg ezt, olyan embereknek se-
gítenek, akik rászorultak, segítő-
ik nélkül sokkal nehezebb lenne 
az élet minden területe. A szociá-
lis munka területén dolgozóknak 
az elismerése a minimum, amit 
tehetünk értük – hangsúlyozta a 
kitüntetések átadásakor.

Posztumusz kapott díjat 
Braun János, a mozgáskorlá-
tozott emberek közösségének 
meghatározó személyisége, aki 
egyben a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége alelnöke is volt. (Díját 
fia, Braun Péter vette át.)

Magas szinten végzett szak-
mai tevékenységéért, példa-

értékű emberi magatartásáért 
részesült elismerésben Farkas 
Istvánné, az Értelmi Fogya-
tékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szö-
vetsége B-A-Z Megyei Érdek-
védelmi Egyesülete Ellenőrző 
Bizottságának elnöke.

A hajléktalanellátás terén 
végzett munkája, valamint 
szakmai tevékenysége elisme-
réseként tüntették ki Duber
né Dunaveczki Évát, a Magyar 
Vöröskereszt B.-A.-Z. Megyei 
Szervezet Hajléktalanokat 
Gondozó Központjának intéz-
ményvezetőjét.

Eddigi áldozatos munkájá-
ért tüntették ki Végh Andrást, 
a „Napfényt az Életnek” Ala-
pítvány általános szakmai ve-
zetőjét.

Magas szinten végzett szakmai 
tevékenységéért, példaértékű 
emberi magatartásáért része-
sült elismerésben Cseri Gyöngyi, 
a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény (MESZEGYI) Cél-
csoport Specifikus Szociális El-
látások Igazgatósága Segítő Ke-
zek Szolgáltatási Központjának 
vezetőhelyettese.

Elismerték Sztra kon né Spil
lin ger Zsuzsannát, a ME SZE-
GYI Cél csoport Specifikus 
Szociális Ellátások Igazgató-
sága Vár-sétány Szolgáltatási 
Központjának vezetőhelyette-
sét, akit belső tartás, hivatás-
tudat, áldozatkészség és ön-

feláldozás jellemez. Döntéseit 
szakmai megalapozottsággal 
és határozottsággal hozza meg.

Kitüntették Rékai János
nét, az Őszi Napsugár Otthon 
igazgatóját, aki szakmai tu-
dását és vezetési tapasztalata-
it figyelembe véve vált idén a 
MESZEGYI legnagyobb lét-
számú, idősek szakosított el-
látását biztosító telephelyének 
vezetőjévé.

Elismerték Krajnyákné Ko
vács Anna, a MESZEGYI 
Gyermekek Napközbeni El-
látása Bölcsőde Igazgató-
ság Diósgyőri Bölcsődéjé-
nek kisgyermeknevelőjét, aki 
„tyúkanyó módjára nevelge-
ti, terelgeti a jó útra a rábízott 
csöppségeket. Nagy szeretettel 

és türelemmel foglalkozik ve-
lük, odafigyel egyéni sajátossá-
gaikra, igényeikre”.

Nagy Ágnes, a MESZEGYI 
Családok és Gyermekek Átme-
neti Otthonának pszichológi-
ai tanácsadója magas szinten 
végzett szakmai tevékenységé-
ért, példaértékű emberi maga-
tartásáért részesült elismerés-
ben.

Elismerték Perjési József
nének, a MESZEGYI Család- 
és Gyermekjóléti Alapellátá-
sok Igazgatósága Arany János 
Utcai Területi Szolgáltatási 
Központja szociális asszisz-
tensének munkáját, aki „meg-
bízható, pontos, segítőkész 
kolléga, ember, akire bármikor 
lehet számítani”.

Kitüntették Kanyokné Ka
valecz Anitát, a MESZEGYI 
Család- és Gyermekjólé-
ti Alapellátások Igazgatósá-
ga Család- és Gyermekjóléti 
Központjának vezetőhelyette-
sét, aki „elkötelezett intézmé-
nyével, vezetőivel és kollégái-
val szemben. Szakmai tudását 
számos esetben bizonyította 
az intézményben eltöltött évek 
folyamán”.

Elismerték Szögeczkiné Do
mavári Katalint, a MESZEGYI 
Gazdasági Igazgatóság Anyag- 
és Eszközgazdálkodási Osztá-
lyának vezetőjét, aki rendkívü-
li teherbírásával, kitartásával, 
munka iránti elhivatottságá-
val vívta ki kollégái és felettesei 
tiszteletét.
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A hétköznapok hőseit ünnepelték

A hajléktalanellátás terén végzett munkája elismeréseként kapott díjat Duberné Duna-
veczki Éva. Fotó: Mocsári László

Posztumusz tüntették ki Braun Jánost

A 16. önkormányzati vá-
lasztókerület képviselője, 
Bazin Levente értékelte a 
2019 októbere óta elvégzett 
munkát lapunk számára.

Az idei év mindannyiun-
kat kihívások elé állított. A 
városvezetés minden ren-
delkezésére álló erőforrást 
bevetett a miskolciak meg-
óvásáért, a fertőzés elkerülé-
séért. A választókerületem-
ben több alkalommal vittem 
fertőtlenítőszereket és masz-
kokat orvosi rendelőkbe, szo-
ciális intézményekbe, osztot-
tam tisztítószercsomagokat 
és tartós élelmiszert is. A vi-
lágjárvány előtt rendszeresen 
tartottam képviselői fórumo-
kat – az utóbbi időben rit-
kábban, tematikusan szerve-
zem ezeket –, mivel komoly 
segítséget jelentenek abban, 
hogy közvetlen kapcsolatot 
tudjak fenntartani a válasz-
tókörzetem lakóival. Együtt 
eredményesen képviseltük 
településrészeink fejlesztéseit 
– a csökkentett képviselői ke-
ret és a külső okok ellenére is 
mindenkit közösségi cselek-
vésre biztatok. Többek között 
így szedtünk össze kora ta-
vasszal 7 köbméter szemetet, 
és így rendeztük a bulgárföl-
di fekete nyárfa környezetét. 
Sajnos az előző városvezetés 
elhanyagolta választókerü-
letem közterületeit, környe-
zetünk szépítése, a korlátok 

karbantartása, az emlékmű-
vek festése, virágok ültetése, 
fák gondozása terén bőven 
volt mit behoznunk.

Kiemelkedő eredmény-
nek tartom a perecesi óvo-
da tetőcseréjét, a Finkey utca 
ivóvízhálózat-cseréjét, a Vil-
ma-forrás és környezetének 
rendezését is. Télen a Deb-
reczeni Márton téren, kora 
tavasszal Bulgárföldön vé-
geztünk átláthatósági gallya-
zást, ezt továbbra is fontos 
feladatnak tartom.

Több kilométernyi vízelve-
zető árkot tisztított ki a Város-
gazda NKft., ennek köszön-
hetően az idei nagy esőzések 
ellenére sem keletkezett kár 
a választókörzet településré-
szein. Számos új keresztátfo-
lyórács is épült azok állandó 
karbantartása mellett. Az el-
múlt évekhez képest rekord 
mennyiségű, összesen 10 ki-
lométernyi úthálózat újult 
meg, ezzel együtt a főútvona-

lakon kívül számos mellékut-
ca is. Zúzalékos útjainkat is 
nagy arányban és folyamato-
san igyekszünk helyreállítani.

Képviselői keretemből a 
választókörzetben tevékeny-
kedő polgárőröket, óvodákat, 
iskolákat, illetve az ide járó 
gyermekek mikulásvonato-
zását, továbbá rendezvénye-
ket támogattam.

A közbiztonság javítása ér-
dekében új terepjárókat vá-
sároltunk a városi rendészet 
részére, megdupláztuk a ku-
tyás járőrök számát. Növel-
tük a rendőrség támogatását, 
aminek köszönhetően több 
szolgálatot tudnak teljesíteni 
köztereinken.

Meggyőződésem, hogy a 
közös cselekvésnek, a fóru-
mokon való részvételnek, 
a lakossági jelzéseknek kö-
szönhetően érhetünk el még 
több eredményt, hogy szebb, 
élhetőbb legyen az ottho-
nunk!

KÖZÖS CSELEKVÉSSEL 

A Finkey utcában kicserélték az ivóvízhálózatot. Fotó: J. Á.



Nehezen című új dalával új 
útra lépett a fiatal miskolci 
énekes.

A Spirkó név Miskolcon 
egyet jelent a zenével. Bár leg-
többen az apát ismerik, ifjabb 
Spirkó Károly is egyre nagyob-
bat harap a város muzikális 
életéből. Múlt szombaton volt 
a hivatalos premierje annak a 
klipjének, amit – elhagyva az 
aliasokat – saját néven készített. 
A fiatal zenész, énekes, dalszer-
ző az édesapja nyomdokaiba 
szeretne lépni a jövőben, to-
vábbvinni a munkát, a célokat.

– Zeneóvodában kezdtem 
zenét tanulni, bár állítólag már 
előtte is utaltak jelek arra, hogy 
ezen az úton járok majd. Ün-
nepekkor mindig valamilyen 
zenével kapcsolatos ajándékot 
kaptam kisgyerekként, amiken 
örömmel “szórakoztattam” a 
családot. Óvodás voltam, ami-
kor emlékezetből játszottam 
valamilyen dallamot, amit a rá-
dióban hallottam. Szüleim ezért 
úgy gondolták, hogy beíratnak 
zeneiskolába. Ez az ötlet az én 
arcomra is mosolyt csalt, mert 
már akkor is szerettem volna 
gitározni, mint édesapám. Az 
általános után zeneművésze-
ti szakgimnáziumban találtam 
magam, aztán a zeneművészeti 
egyetem jött. Jelenleg mesterta-
nári diplomám van, főállásban 
is ezzel foglalkozom.

A zeneszerzés és dalszöveg-
írás iránti készsége is hamar 
megmutatkozott: tízéves korá-
ban vették észre először, hogy 
ezen a téren is tehetséget mu-
tat.

– Volt, hogy mesélték, hogy 
álmomban énekeltem. Gyak-
ran történt olyan is, hogy az 
utcán jutott eszembe valami, 

vagy álmomból keltem egy új 
ötlettel. Ilyenkor ezeket egyből 
lejegyzeteltem, vagy felvettem 
hangrögzítőre. Mai napig tele 
van a telefonom is ilyen kez-
deményekkel, mondatokkal. 
Némelyik annyira elvont, hogy 
inkább meg sem mutatom sen-
kinek.

Egyedi hangvétel
Spirkó Károlyt a színes zenei 

világ és kísérletezés jellemzi.
– Tízéves koromban már el-

kezdtem keverni mindenféle 
műfajt, kísérletezgettem. Édes-
anyám már nem is csodálkozik, 
csak örül, ha valamit tiszta szív-
ből csinálok. Édesapám és pár 
barátom azért még rákérdez-
nek néha, hogy tulajdonképpen 
én most mit képviselek. Milyen 
műfaj ez? Igazság szerint sok-
szor nem tudok válaszolni. Talán 
kicsit hiphop, kicsit R&B, kicsit 
pop. Kérésre tudok “normáli-
sabb” zenét is szerezni, példá-
ul barátaimnak szívesen készí-
tek zenei alapot, természetesen, 
amilyet kérnek. Mostanában 
elvállaltam egy-két reklámfilm 
zenéjének a megírását is. Szeret-
ném, hogy ismerjék ezt a nevet. 

Életcélommá vált befejezni azt, 
amit apám egykor elkezdett: „...
árnyékodban megismétlem azt, 
aki voltál Te is régen.”

Eltűntek az aliasok
Spirkó Károly eddig külön-

böző művészneveken zenélt, 
mint Unknown artist,  CHRLS, 
és többnyire angolul írta a szö-
vegeit, mára azonban ez meg-
változott: a dalai magyar nyel-
ven szólnak, ezeket pedig a 
saját nevével fémjelzi. Az új 
klip sem az első munkája.

– Talán 4-5 saját klipem van 
eddig. De rengeteg dalt írtam 
már, főleg zenei alapokat. Ezek 
többnyire régi dolgok, már 
amennyire mondhatok ma-
gamról ilyet. A célom, hogy to-
vábbra is fejlődjek. A mostani 
klipben hallható dal igazából 
dzsemmelésnek indult, de ze-
nélés közben eszembe jutott 
apám, ahogy ül a székében, 
és zenei klipeket, koncerteket 
néz. Mivel nagyon is jól tu-
dom, hogy mire vágyott min-
dig, ezért elkezdtek egyből 
jönni a szavak és a dallamok is.

Spirkó Károly arról is mesélt, 
hogy csupán kevés emberre te-

kint igazán példaképként.
Zene kapcsán édesapám a 

példaképem. Ő nagyon elis-
mert zenész volt, és sokan is-
merik még ma is. Koncertek, 
díjak, cikkek, versenyek áll-
nak mögötte, számos alka-
lommal zsűrizett különböző 
zenei versenyeken. Ma is elő-
fordul, amikor bemutatkozom 
valakinek, hogy megkérdik: a 
Spirkó fia? Ez pedig büszke-
séggel tölt el. Talán sosem le-
szek olyan jó zenész, mint ő, 
de igyekszem.

Az apukája munkájára min-
dig is követendő példaként te-
kintett.

– A zenében is olyan szere-
pe van, mint az életemben: utat 
mutat. Emlékszem, mindig csil-
logó szemekkel néztem, ahogy 
gitározik – még ma is –, amikor 
próbált a zenekarával, vagy ze-
nét szerzett. Mindig rajongó-

ja voltam, de sosem mondtam 
neki. Azt hiszem, itt az alkalom. 
Ő belefogott valamibe, ami-
ért sok mindent feláldozott, de 
nem sikerült úgy a végére érnie, 
ahogy azt eltervezte. Amit el-
kezdett, én szeretném befejezni.

Nehéz indulás
Az új klip valójában egy fel-

növéstörténet.
– Augusztus volt, és nagyon 

meleg. A forgatás nagyjából 
4-5 órás volt. Mivel az ope-
ratőr, Bokros Márton (Smart-
Apes Film) jó barátom, így 
könnyen elengedtem magam. 
Jó hangulatban telt az egész. A 
klip elején egy fehér autóban 
ülök: ezzel az élet kezdetét, a 
könnyű indulást szeretném áb-
rázolni. Aztán ez az autó lerob-
ban: az embernek a saját lábára 
kell állnia. A klipben előkerülő 
flakonos bor azt a „kezdőtőkét” 

szimbolizálja, amink valójában 
van a felnőtté válás kezdetén, 
emellett a bor maga a mérgező 
gondolatainkat és visszahúzó 
emlékeket jelképezi, amikkel 
bódítjuk magunkat.

Nagyon sok kritikát kap-
tam már, amik sokszor visz-
szahúztak és elbizonytalanítot-
tak. Sosem voltam kiemelkedő. 
Mindig inkább csak más, kicsit 
elvont. Bizonyos szempontból 
nagyon szerencsésnek tartom 
magam, és mindenért hálás va-
gyok, amim van: a háttérért és 
amit elértem egyedül egyaránt. 
Azonban semmi sem sikerült 
elsőre, megdolgoztam minde-
nért. Nagyon érzékeny voltam 
gyerekként, de szerencsére 
olyan neveltetést kaptam, ami 
által mostanra már erősnek 
érezhetem magam: úgy érzem, 
irányíthatóvá vált az életem.

Bájer Máté
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Novemberben korán söté-
tedik, a lámpák is takarékon 
pislákolnak a parkban. Az 
üdülők már augusztus végén 
eltűnnek. Tapolca kiürül. Az 
Anna terasz óriás napernyő-
it visszatekerték. Az otrom-
ba vaslemezasztalokat s szé-
keket elraktározták. Miskolc 
gyöngyszeme kihalt, szellem-
város. Csak néhány kocsi, 
egy Moszkvics és egy Varsava 
parkol a termál előtt, akad-
nak, akik élvezik, ilyenkor 
csak az övék a barlangfürdő 
döngölője.

Esténként az Anna Szál-
ló portája messziről világító 
oázisként úszik a fényárban. 
Hiába, már a szúnyogokat 
se csábítja, a gömbburában 
kimúlt bogarak hemzsegnek. 
A sarokban egy hatalmas Sal-
gó kályha duruzsol, ha van, 
aki etesse. Hat után már csak 
egy recepciós őrzi a öt feke-
te pontos szállót. Ha autózni 
van kedvünk, s mikor nincs, 
itt kötünk ki. Mindegy, ki van 
a pultnál Fitos Pista, Fischer 
Imi, Szász János vagy Kövér 
Anikó. Őszidőben, telente 

mindannyian unatkozunk. 
Vendég egy szál se, ha mégis, 
csodájára járunk. Talán jó ha 
van 16 apró, kétágyas szoba. 
Toalett, mosdó a folyosók vé-
gén. Mindegyikben fafűtéses 
kályha, előrendelésre lobogó 
tűzzel fogadják a vendéget, 
de utána már csináld magad-
nak a meleget a módi. Még jó, 
hogy hasogatni nem kell.

Témánk mindig van. Va-
jon mikor épülhetett ez a hó-
fehérre mázolt, csupa zsalu-
gáteres szálloda. Jellegében 
olyan Krúdy korabeli a fí-
ling. Később derül ki, hogy a 
húszas évek elején álmod-
ták meg. A hatalmas terasz-
szal és a többször porrá égett, 
zsúptetős bungalóval. A falak 
menthetetlenül salétromo-
sok, hiszen errefelé sajátos a 
klíma, télen-nyáron óriási 
a levegő páratartalma. Ré-
gen bontásra érett, de erre is 
szükség van. Minimális a vá-
rosi szállodák ágyszáma. S 
igazából a belvárosiak se sok-
kal komfortosabbak.

Az Annának meg funkciója 
is van. Nem is akármilyen, fő-

leg télidőben, amikor pang az 
idegenforgalom. Itt, a messze 
távolban ideálisabb, roman-
tikusabb hely nem is akadna 
egy titkos légyottra. Napköz-
ben dübörög a forgalom, há-
romórás turnusokban. Imi 
és János szemérmesen elte-
kintenek a bejelentőcédulák 
kitöltésétől. Borravalót nem 
fogadnak el, az általános ho-
noráriumuk egy 28 forintos 
habzóbor, amely a szomszé-
dos söntésben pezsgőként is 
elmegy.

Májusban a szokásos mó-
don éledezik a városrész. 
Hámori és Simon urak, a 
nagyfőnökök már a nyá-
ri irodájukat rendezgetik. 
Takarítanák a teraszt, be-
üzemelnék az éttermet és a 
raktár melletti cukrászatot, 
amikor jön a telefon. Ne, 
kapkodják el. Pedig már a 
szokásos zenekar is készül a 
szezonra. Kikötik, az Anna 
Szálló toronyszobája csak az 
övék lehet. Magam is kedve-
lem, hiszen egy apró csiga-
lépcső, s máris olyan mesebe-
li, csipkerózsikás hangulatú 

a miniapartman. Eredeti 
pókhálóval, a barlangfürdő-
re néző ablakokkal. Egy kis 
fantáziával akár a szunyó-
káló Rózsika horkolását is 
hallhatjuk. A muzsikusok is 
imádják ezt a kör alakú szo-
bát, amelyben egymást vált-
ják a női rajongóik. S itt még 
penészszag sincs.

Végül, mire nyakunkon a 
nyár, buldózerek zaja s min-
dent ellepő por teríti be a 
fürdő előtti parkot. A terv, 
hogy a termál feletti hegyol-
dalon egy szuperhotel épül. 
Az Annának menni kell. 
Nem hagynak időt, hogy ki-
beszéljük, gyorsan döntenek. 
Különben ágálnánk, és csak 
akadályoznánk a megalomá-
niás tervüket. Magam is be-
járom az odatornyosuló hegy 
tetejét, többször meghallga-
tom az Északterv építészeit. 
A nagyot álmodókat. Majd 
szédelegve, a tériszonyommal 
küzdve nézek le a tovatűnő 
tavi fürdőre és a hipp-hopp 
elvarázsolt Anna romjaira. 
Máig is hiányzanak.

Szántó István

Jegyzet

Hipp-hopp lett oda a tapolcai Anna Szálló 

„Szólíts az apám nevén”: Viszlát CHRLS, üdv Spirkó

Spirkó Károlyt a színes zenei világ és kísérletezés jellemzi

A zeneszerzés és dalszövegírás iránti készsége is hamar 
megmutatkozott

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

November 16., hétfő: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Miskolci Napló (közéleti 
magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:20 Honvéd7 
(honvédelmi magazin), 19:35 Kvan-
tum (tudományos magazin), 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 Magyarország kincsei (doku-
mentumfilm), 21:10 Képújság

November 17., kedd: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:10 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Sportpercek, 19:00 Híradó 
ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 
DVTK Jegesmedvék – Besztercebá-
nya jégkorongmérkőzés, 21:00 Hír-
adó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 
21:20 Képújság

November 18., szerda: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Egészségper-
cek, 19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-
járás-jelentés ism., 19:25 Retro TV, 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:50 Képújság

November 19., csütörtök: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 8:50 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Pro menád 
(kulturális magazin), 19:00 Hír-
adó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 

19:25 Egy nap a vi-
lág (útfilm-soro-
zat), 20:00 Híradó ism., 20:15 Idő-
járás-jelentés, 20:20 Miskolc - BVSC 
vízilabda-mérkőzés, 21:00 Képújság

November 20., péntek: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Miskolci Nap-
ló (ism.), 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Testkö-
zelből ism., 19:45 Köztünk élnek, 
20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelen-
tés, 20:20 Mikulástúra (dokumen-
tumfilm), 21:00 Képújság

November 21., szombat: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Krónika (heti hír-
összefoglaló), 18:20 Játékszünet 
(ism), 18:25 Egészségpercek ism., 
19:00 Krónika, 19:25 Így nem ját-
szunk mi (a Körúti Színház műso-
ra) ism., 20:20 DVTK Jegesmedvék 
-Besztercebánya jégkorongmérkő-
zés, 21:20 Képújság

November 22., vasárnap: 07:00 
Az előző esti adás ismétlése, 10:20 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika, 18:25 Promenád (kultu-
rális magazin) ism., 19:00 Króni-
ka (ism.), 19:25 Népkerti múltidé-
ző, 20:20 Jézus Barát gyalogtúra 
(dokumentumfilm), 20:25 Költöző 
madarak, 21:15 Képújság



Újjáalakult a Miskolc Város 
Kultúrájáért Közalapítvány. 
Sajtótájékoztató keretében 
mutatták be azokat, akik ön-
kéntesen vállaltak feladatot az 
alapítvány kuratóriumában.

A kuratóriumi tagokat Bor-
kuti László közművelődési 
és turisztikai tanácsnok kér-
te fel a munkára. – Kapusi Sza-
bolcs kulturális antropológus és 
előadóművész vállalta, hogy öt 
évre, amíg a mandátumunk szól, 
elnökként segíti a város kulturá-
lis intézményeit – mondta Bor-
kuti László. – A törekvéseinket 
egy általam megfogalmazott, 
rövid mondattal tudnám jelle-
mezni: Miskolcnak kulturális 
sokszínűségre és európai párbe-
szédre kell törekednie.

A város tervezett kulturá-
lis koncepciója kapcsán már 
megfogalmaztak bizonyos 
alapfeltételeket.

– Miskolc kulturális jelentő-
ségének túl kellene mutatni a 
város határain: olyan régiós sze-
repkörre kell törekednünk, ami 
által meg tudjuk szólítani a me-
gye lakosságát. Ezek az igények, 
úgy gondolom, kissé eltompultak 
az utóbbi időszakban. Emellett 
olyan egyedi státuszt kell elérni, 
ami szimbolizálja, hogy Miskolc 
milyen kulturális és környezeti 
értékekkel rendelkezik. 2008-ban 
a város megkapta a kultúra ma-
gyar városa címet: akkor olyan 
időszakot éltünk ebből a szem-
pontból, amire jó visszaemlé-
kezni. Az „A kultúra várost épít” 

szlogen tehát egyszer már sikeres 
volt Miskolcon, ezt szeretnénk 
frissíteni. Arra törekszünk, hogy 
közösségi művelődést teremt-
sünk – hangsúlyozta.

– Véleményem szerint jó 
döntés volt, hogy nem politi-
kusokat, hanem szakembere-
ket hívtak meg a kuratórium-
ba – kezdte gondolatait Kapusi 
Szabolcs elnök, aki ismertette a 
grémium tagjait is.

– A kuratóriumban helyet 
kapott Ádám Ibolya, közmű-
velődési szakember, Fandl Fe-
renc színművész, Flach Antal 
csembalóművész, zenetanár, 
Madarász Györgyi múzeum-
pedagógus, Püspöki Péter drá-
mapedagógus, valamint Tóth 
Csaba, okleveles művelő-
désszervező, kulturális szakértő.

Kapusi Szabolcs röviden is-
mertette a közalapítvány cél-
jait is.

– Elsőként szeretném ki-
emelni, hogy részt kívánunk 

venni a város kulturális stra-
tégiájának kidolgozásában. 
Szeretnénk, ha felkérnének 
minket ennek véleményezé-
sére, meghallgatnák a javasla-
tainkat. Emellett igyekszünk 
elősegíteni a város különböző 
kulturális intézményei közti 
párbeszédet, együttműködést. 
A harmadik célkitűzés, hogy 
megpályázzunk minél több 
olyan kiírást, amit alapítvá-
nyoknak írnak ki. Szeretnénk 
ilyen módon minél több anya-
gi forrást bevonni, ezzel támo-
gatni a város alkotóközössége-
it, civil szervezeteit.

A különböző kulturális ren-
dezvények szervezéséből is ki-
vennék a részüket.

– Nem arról van szó, hogy 
rendezvényszervezőként tűn-
nénk fel: professzionális in-
tézményekkel szeretnénk kö-
zösen együttműködni. Azt is 
fontosnak tartom, hogy a vá-
ros üzleti életének résztvevőit 

is meg tudjuk nyerni a kultúra 
támogatására.

A konkrét tervekről, pályá-
zati lehetőségekről is beszéltek 
a sajtótájékoztatón.

– Nagyon bízunk benne, a 
járványhelyzet engedi, hogy 
megtartsuk a betervezett prog-
ramokat – tájékoztatott a köz-
alapítvány elnöke. – Tárgyalás-
ban állunk: szeretnénk elhozni a 
Generali Arénába a Nicola Tesla 
Nikola – Végtelen energia című, 
rendkívül látványos musicalt. 
Továbbá a Miskolci Nemze-
ti Színházban és a Művészetek 
Házában is szerveznénk pályá-
zat által támogatott színielőadá-
sokat. Emellett mozivetítéseket 
is tervezünk. A város különbö-
ző településrészeit is aktívabban 
szeretnénk bevonni a kulturális 
életbe: jövő tavaszra szeretnénk 
a Gárdonyi Géza Művelődési 
Házba szabadtéri beat-, jazz– és 
blueskoncerteket is szervezni.

Bájer M.
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Az új korlátozások értel-
mében a színház is bezárja 
kapuit, de egy premiert még 
sikerült megtartani.

A Miskolci Nemzeti Szín-
ház sem kivétel a korláto-
zások alól: a kedd esti Bál 
a Savoyban előadást még 
játszották, utána – továb-
bi intézkedésekig – lehúz-
za a függönyt az intézmény. 
Múlt szombaton azonban 
– az akkor életben levő biz-
tonsági korlátozások mel-
lett – még megtartották a 
Shakespeare-vígjáték inter-
pretációjának, a Szentiváné-
jiÁ!-nak a premierjét Rusz-
nyák Gábor rendezésében. 
Az előadás nem feltétlenül 
csupán a rendezői szemlélet 
és a színészi alakítások mi-
att lesz emlékezetes azok szá-
mára, akik részt vettek rajta. 
A vírusvédelem miatt életbe 
lépő szabályozások is formál-
ták az élményt. Kicsit olyan 
volt, mint gyerekként kormos 
üvegdarabon keresztül nézni 
a napfogyatkozást: kissé szo-
katlan, kényelmetlen, mégis 
egyedi és csodálatos.

A színház elé érve, elsétál-
va az égő kandeláberek előtt, 
az embernek az az érzete tá-
madt, hogy ünnep van. Hogy 
hiába a letargikus események 
mindent beszövő pókháló-
ja, itt, ezen a néhány négy-

zetméternyi utcakövön most 
mégis felkiáltó módba dal-
lamosodott az este, komoly 
esemény készül: szívmajális. 
Belépve mindenfelé figyel-
meztető jelzések: az épület 
egész területén – beleértve a 
nézőteret is – a maszk viselé-
se kötelező. Kézfertőtlenítés 
után megmérték az érkezők 
hőjét, de ezen felül a szokásos 
mederben zajlott tovább az 
este. Csak a maszkok juttat-
ták néha eszünkbe, hogy va-
lami más. A személyzet egyik 
tagja kérdésünkre elmondta, 
hogy kissé fárasztó hordani a 
maszkot, és hiába mindenki 
bent ül az előadáson, ők ak-
kor sem vehetik le. Persze első 
a biztonság, ezt megértik, így 
elfogadják a helyzetet, tűrnek.

Az első felismerés csak ak-
kor jött, amikor elfoglaltuk a 
székeinket: kevesen vannak. 
Persze csak a szemünk tré-
fálkozik, az szokott máshoz, 
igazából telt ház van, csupán 
a nézőtér kétharmada üresen 
maradt. Minden harmadik 
székre ülhettek csak az embe-
rek egy sorban. Emellett senki 
előtt vagy mögött közvetlenül 
nem foglalt helyet másik néző. 
Fentről úgy nézhettünk ki, 
mint egy ötödölőtábla, ahol 
egyik fél sem tudott öt egymás 
melletti, vagy átlóban egymást 
követő mezőt megtölteni. Ek-
kor jött a második felismerés: 

mivel kevesen vagyunk, fesz-
telenebb is a hangulat, ami 
egy vígjátékot nézve egyálta-
lán nem számít hátránynak. 
Megnőtt a személyes tér, de 
eltűntek a pisszegések, a suty-
morgások, a „te figyelj már” 
– ok, az ívelő cselekmény sa-
rokpontjai közé szoruló be-
szélgetések. Rossz volt, hogy 
a feleségem nem tudja a fejét 
a vállamra dönteni egy-egy 
érzelmesebb jelenet közben 
vagy megszorítani a kezemet. 
Jó volt viszont, hogy minden 
nevetés erőt nyert, nem olvadt 
bele annyira az összhangulat-
ba. Érdekes élmény volt látni, 
hogy a kollégáikat a közönség 
soraiból néző színészek mikor 
kacagnak, és melyik résznél 
hallgatnak a csend jellegze-
tesen kifejező erejével. Szín-
házi esettanulmánnyá vált a 
nézőtér. A darabot nem rész-
letezem, nem ez a cikk témá-
ja, annyit mégis elmonda-
nék, örülök, hogy egy merész, 
szokványosnak semmiképp 
nem nevezhető rendezéssel 
vehettem ideiglenes búcsút a 
színháztól. Azt is szerencsés-
nek tartom, hogy a színház 
is könnyed hangvételű dara-
bokkal vesz ideiglenes búcsút 
a nézőitől: felrázatlan gyü-
mölcslé alján az utolsó korty-
ba sűrűsödő rostok, kellemes 
szájíz.

Bájer Máté

A koronavírus, és az ezzel 
kapcsolatos kormányzati 
intézkedések a miatt mú-
zeumi munkát ismét más 
alapokra kell helyezni.

A Herman Ottó Múzeum 
az idén már másodszor kény-
telen bezárni a koronavírus 
miatt. – Az intézményünket 
sajnos súlyosan érintette a 
koronavírus-járvány két hul-
láma – mondta lapunknak 
dr. Szolyák Péter igazgató. – 
Mivel szakemberek szerint a 
mostani intézkedések hatá-
sa hetek múlva lesz érezhető 
igazán, így ezt is figyelembe 
véve döntöttem arról, hogy a 
Herman Ottó Múzeum ka-
puit december 31-éig zárjuk 
a nagyközönség előtt. Látoga-
tókat nem fogadunk, a kuta-
tók is csak november 30-áig, 
és kizárólag a Tímármalom 
utcai raktárbázisunkban, szi-
gorú feltételek között fejezhe-
tik be a megkezdett munkáju-
kat. Az Alkotóházunkban lévő 
szálláshelyek ez év végéig már 
nem vehetők igénybe.

A zárás miatt a múzeumi 
munkát ismét más alapokra 
kell helyezni, és most olyan te-
vékenységre kerül a hangsúly, 
amire máskor kevesebb idő ju-
tott. „Az első zárás során már 
szereztünk ebben tapasztalatot, 
így a mostani váltás egy kicsit 
könnyebb. Tavasszal a digitális 

tartalmak készítése került elő-
térbe, amelyért – többek kö-
zött – éppen a közelmúltban 
kaptunk minisztériumi dicsé-
retet. Ismét azokra a munkák-
ra helyezzük a hangsúlyt, ame-
lyekre a normál működés alatt 
kevesebb idő, lehetőség jutott: 
leltárkönyveket revíziózunk, 
rendezzük a raktárakat, a nyil-
vántartásokat, a múzeumpe-
dagógusok és a szakmuzeoló-
gusok egy része pedig ismét az 
oktatást segítő digitális anyagok 
készítését tervezi. Akinél lehet, 
engedélyezzük a home offi-
ce-ban történő munkavégzést 
– sőt, a 60 év feletti kollégáknál 
kifejezetten javasoljuk is.”

A múzeum idei gazdálko-
dásában komoly rést ütött a 
járvány. „Tavasszal be kellett 
zárnunk, és bár a júniusi új-
ranyitás után voltak kifeje-
zetten jó hónapjaink mind 
a látogatottság, mind a jegy-

bevétel terén, ez éppen csak 
enyhítette a nehézségeinket. 
A tervezett éves bevételeink 
mindössze 50 százalékban 
teljesültek, és bár a költsége-
inket is levittük 60-70 száza-
lékra, a gazdálkodásunk így 
is sok problémával jár.”

A jövő évi tervezés is ko-
moly kihívást jelent az intéz-
mény vezetésének. „Januárban 
és februárban valószínűleg 
még nem tervezhetünk kö-
zönségprogramokat, úgy szá-
molunk, hogy talán márci-
usban nyithatunk ki teljesen. 
Ehhez igyekszünk igazítani 
a szakmai elképzeléseket, az 
előkészítés alatt álló rendezvé-
nyeket. Továbbra is abban bí-
zunk, hogy a jövő év nagyobb 
részében tudunk majd úgy 
működni, ahogy az normál 
körülmények között egy köz-
gyűjteménytől elvárható.”

H. Sz.

Requiem egy szentivánéji álomértBezárnak, de dolgoznak tovább

A kultúra várost épít 2.0

Kedden sajtótájékoztatón mutatták be a kuratórium tagjait. Fotó: Juhász Ákos

A járványügyi rendelkezé-
sek értelmében a Miskolci 
Nemzeti Színház meghirde-
tett előadásai elmaradnak.

A jelenlegi rendkívül bi-
zonytalan helyzetben nem 
tudni, hogy a teátrum mi-
kor játszhat újra, ezért ké-
sőbbi dátumokra történő 
jegycsere nem lehetséges. A 
korábban megvásárolt je-
gyek árát visszatérítik, vagy 
ajándékutalványra cserélik, 
amely későbbi vásárláskor 
felhasználható lesz a Miskol-
ci Nemzeti Színház jegyiro-
dájában, kiadástól számítva 
egy évig. Ugyanez vonatko-
zik még a következő előa-
dásokra: Ádám almái: már-
cius 12., 13., 18.; A velencei 
kalmár: március 19.; Üvöltő 
szelek: március 11., 28.; Fal-
staff II.: március 25.,26.,28. 
Abban az esetben, ha meg-
váltott jegyük árával támo-
gatni kívánják a teátrumot, 

akkor nincs tennivalójuk, a 
vissza nem váltott és át nem 
cserélt jegyek ára automati-
kusan a színháznál marad.

A tervek szerint a bérlete-
sek a bérletükhöz járó előa-
dásokat pótolni tudják majd, 
amikor a színház újra meg-
nyitja kapuit. Ezzel kapcso-
latban később adnak bővebb 
tájékoztatást. Amennyiben 
úgy döntenek, hogy később 
nem szeretnének élni bérle-
tes lehetőségeikkel, a fel nem 
használt bérlethányadok 
árát a színház jegyirodájá-
ban kérésükre visszatérítik, 
vagy ajándékutalványra cse-
rélik. A novemberre és de-
cemberre érvényes jegyek, 
bérletek ügyintézési és a 
bérlethányadok visszatéríté-
si határideje: december 10. 
A 2019-ben vásárolt, no-
vemberben és decemberben 
lejáró ajándékutalványok ér-
vényességi idejét meghosz-
szabbítják.

VISSZAVÁLTJÁK 
A JEGYEKET
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Megnövekedett alapterületen, 
exkluzív környezetben várják 
az ügyfeleket.

– A járvány ellenére ez év janu-
árjában úgy döntöttünk, hogy a 
2004-ben épült szalont átépítjük 
– számol be a munkálatok kezde-
téről Farkas István, a József Attila 
utcában található Univer-Car Kft. 
ügyvezetője. – Egy épületen be-
lül itt három márka képviselteti 
magát: a Kia, a Honda és az Isuzu. 
Az átépítés azért volt szükséges, 
mert a megnövekedett modell-
palettának köszönhetően kinőt-
tük a szalont. Eddig a Kia-részleg 
a felső szinten volt: ezt szerettük 
volna az elképzelésink szerint, 
de az importőri elvárásoknak 
megfelelően átalakítani. Közel 
öt hónap alatt meg is történt: a 
Kia-szalont a földszintre költöz-
tettük. Ehhez szükség volt az 
alapterület megnövelésére, ami 

miatt beépítettük a külső, árkád 
alatti részt.

A megújulás megszabott felté-
telek mellett történt.

– A különböző franchise-elvek-
nek megfelelően jártunk el, hiszen 
mindegyik szalonnak ugyanúgy 
kell kinéznie Európában a bútor-
zattól és a kiszolgálóegységektől 
kezdve a járólap méretéig, színé-
ig. Az átalakítás után még kulturál-
tabb, letisztultabb környezetben 
fogadjuk ügyfeleinket minden 
márka vonatkozásában.

A járványhelyzetre való tekintet-
tel az újonnan kialakított tér mére-
te sem elhanyagolható szempont.

– Van három ügyfélváró is a sza-
lonunkon belül, így kényelmesen 
és biztonságosan helyet lehet fog-
lalni nálunk.

Az Univer-Car folyamatos akci-
ókkal várja a vásárlókat.

– Idén 25 éves a Kia, így mind-
egyik autóhoz egyedi kedvez-

ményeket kínálunk, illetve van 
egy központi kedvezmény is, ami 
modellenként változik. Az alter-
natív, környezetbarát meghajtá-
sú elektromos, hybrid és plug-in 
hybrid modelleknél akár 0 száza-
lékos THM-mel is lehet számolni. 

A Honda tekintetében is minden 
modellre egyedi kedvezményt 
biztosítunk fajtától és készlettől 
függően.

A járványhelyzet tükrében szin-
te minden gazdasági szegmens-
ben visszaesés mutatkozik, ezért 

fontos dolog a cégek számára is az 
anyagi biztonság.

– Stabilak vagyunk, szervizol-
dalon nagyon jó a forgalmunk: 
szerencsére sok elégedett, vissza-
térő ügyfelünk van. A szervizelés 
során választható opció nálunk az 

ózongenerátorral történő fertőtle-
nítés is, az autó belső terének és a 
légkondicionáló berendezésnek 
a tisztítása, szagtalanítása, amit 
speciálisan gépkocsikhoz kifejlesz-
tett, ipari teljesítményű eszközzel, 
vegyszermentesen végzünk.

Telefon: 30/9450-228
E-mail:  

info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzat-  
készítés,

kárpitjavítás
Méretpontos,  

minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:  

az autós hálás lesz érte!
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MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra | 
| Közélet | Ajánló |  
| Aktuális | Sport | 

| Világ | 

Az Univer-Car felújította a Kia-, Honda-szalonját

FOLYAMATOS AKCIÓKKAL, VERHETETLEN ÁRAKON!
l AUTÓBELSŐ- ÉS KÜLSŐ-TAKARÍTÁS

Az autókozmetika kézi mosással, a mosás nanosamponnal történik

l AUTÓHIFI JAVÍTÁSA, BESZERELÉSE
Subwooferek, multimédiás fejegységek, hangszórók minden mé-
retben. Az olcsó rendszerektől kezdve a drágább, felső kategóriás 
autóhifi-termékekig minden megtalálható nálunk. Ne tétovázzon, 
keressen minket!

l AUTÓKLÍMA-TÖLTÉS, -TISZTÍTÁS
l KLÍMAHŰTŐ JAVÍTÁS ÉS CSERE
l DUPLA RENDSZERŰ KLÍMA TÖLTÉSE
l POLLENSZŰRŐ CSERE
l UV ADALÉK
l KLÍMASZIVÁRGÁS-VIZSGÁLAT
l TÖMSZELENCECSERE

3531 Miskolc, Kiss Ernő út 7., az Olajpark benzinkút területén
Telefonos bejelentkezés: +36 46 509869 vagy +36 20 593-2728

MAGAS MINŐSÉG, MEGFIZETHETŐ ÁRON!
Jöjjön el, és próbálja ki, megérdemli az autója ezt a kis törődést! 
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Zaklatott hetek után kedden megszerezte első győzelmét 
a szlovák Tipos Extraligában a DVTK Jegesmedvék csapa-
ta, amely abban bízik, hogy így a következő meccseken már 
elindulhatnak felfelé. Ám közben magukat a mérkőzéseket 
sem könnyű megszervezni, megtartani.

A koronavírus-járvány ala-
posan megnehezíti a profi 
sportklubok életét, és ez fo-
kozottan igaz a nemzetkö-
zi bajnokságokban szereplő 
csapatokra, amelyeknek kül-
földön is kell mérkőzéseket 
játszani. Ezek közé tartozik 
a DVTK Jegesmedvék jégko-
rongcsapata, amely a szlovák 
Tipos Extraligában szerepel. 
A pandémia már az előző 
szezonban is közbeszólt, hi-
szen az alapszakasz vége előtt 
lefújták a pontvadászatot, az 
idei bajnoki évben pedig már 
eddig is nagyon sok mér-
kőzést kellett elhalasztani a 
kluboknál jelentkező meg-
betegedések miatt. Mindez 
persze a bajnoki találkozók 
megszervezését is alaposan 
megnehezíti.

– Komoly előírásoknak kell 
megfelelnünk, hogy egyál-
talán megtarthassuk a mér-
kőzéseket – mondta el la-
punknak Nagy Ádám, a klub 
általános igazgatója. – Ne-
künk minden egyes mérkő-
zés előtt egyeztetnünk kell az 
országos, illetve helyi hatósá-
gokkal, megadjuk a hozzánk 
érkező szlovák csapat teljes 

névsorát, mikor, melyik hatá-
rátkelőhelyen lépnek be Ma-
gyarországra. Az Extraliga 
szabályzata szerint csak azok 
a játékosok és stábtagok ve-
hetnek részt a meccsen, akik-
nek 48 órán belül elkészült 
negatív tesztjük van, illetve 
rendelkeznek olyan igazolás-
sal, amely szerint már átestek 
a fertőzésen, ezt egyébként 3 
hónapig fogadják el. Mindez 
azt jelenti, hogy a mérkőzé-
sek előtt az érintetteket min-
dig le kell tesztelnünk. Az 
előbb elmondottak pedig ér-
vényesek akkor is, amikor mi 
utazunk Szlovákiába, így a 
korábbi évekhez képest sok-
kal több adminisztratív fela-
datot kell elvégeznünk.”

Zárt kapuk mögött játszanak
A szerdától érvényes sza-

bályok közül több is érinti a 
miskolci csapatot. Legalább 
egy hónapig csak nézők nél-
kül rendezhetnek mérkőzést, 
a játékosoknak pedig már a 
kijárási tilalom ideje alatt kell 
hazaérniük. „Természetesen 
ezeket az előírásokat maxi-
málisan betartjuk. A mér-
kőzéseken így a csapatokon 

kívül csak a zsűri, a bizton-
sági és a jégcsarnoki kiszol-
gálószemélyzet lehet jelen. 
Valamennyiük számára kiál-
lítjuk azt a hivatalos igazo-
lást, amely szerint munkából 
mennek haza.”

A nézők viszont így eles-
nek a szurkolás izgalmától, hi-
szen a szlovák liga mérkőzése-
it Magyarországon nem lehet 
nézni online közvetítésen. „A 
ligával a szlovák szerencsejá-
tékcégnek, a Tipsportnak ki-
zárólagos szerződése van a 
mérkőzések online közvetí-
tésére, ám az oldalukon csak 
szlovák telefonszámmal és 
egyéb adatokkal lehet regiszt-
rálni. Az új szabályok hétfői 
bejelentése után felvettük a 
kapcsolatot a liga vezetésével, 
illetve a Tipsport illetékesei-
vel, hogy megoldást találjunk 
erre a problémára, hiszen mi 
is azt szeretnénk: a miskolci 
szurkolók láthassák legalább a 
hazai mérkőzéseinket.”

Ebben némileg segíthet, 
hogy a Digisport az idén ismét 
közvetíti a miskolci hokisok 
meccseit, az első adást kedden 
sugározták a népkerti jégcsar-
nokból. „Az az igazság, hogy a 
keddi már a harmadik közve-
títés lett volna, csak a korábbi 
mérkőzéseket el kellett halasz-
tanunk. Nagyon hálásak va-
gyunk a Digisportnak, hogy a 
tavalyi szezon után az idén vál-

lalták az élő adások lebonyolí-
tását, ám ők sincsenek könnyű 
helyzetben. A magyarországi 
események közvetítésére egy 
stábot alkalmaznak, és a mi-
énk mellett a Fehérvár osztrák 
bajnoki mérkőzéseit is ők ad-
ják. A választás joga mindig az 
övék, hogy az adott napon me-
lyik mérkőzést illesztik adás-
ba, ám egy-két hétnél most ők 
sem tudnak előrébb tervezni a 
sok mérkőzéshalasztás miatt. 
Ehhez elég csak annyit elmon-
danom, tavaly már a szezon 
előtt, augusztusban tudtuk, 
hogy például januárban me-
lyek lesznek a tévés meccseink, 
most viszont erről szó sem le-
het.”

Megvan az első győzelem
A csapat kedden megsze-

rezte első győzelmét az idei 
szezonban: 7-2-re nyertek ha-
zai pályán a Liptószentmik-
lós ellen. A siker remélhető-
leg megadja azt a lendületet, 
amellyel feljebb juthatnak a 
tabellán. „Nagyon zaklatott 
volt eddig a szezonunk, hiszen 
a mi csapatunkat is elérte a ko-
ronavírus, a meccseken nem 
is tudtunk teljes létszámmal 
kiállni. Kedden volt az első 
mérkőzésünk, amikor mind a 
négy sor a szakmai stáb ren-
delkezésére állt, és ez látszott 
is a teljesítményünkön. A já-
tékkal eddig sem volt gond, de 
az ellenfeleink nagyobb keret-

tel álltak ki ellenünk, és ez az 
ő oldalukra billentette a mér-
leg nyelvét. Úgy gondolom, 
hogy most már tényleg meg 
tudjuk majd mutatni, hogy jó 
csapatunk van, és sok örömet 
tudunk szerezni szurkolóink-
nak. A következő fordulókban 
topcsapatok ellen fogunk ját-
szani, de bízom benne, hogy 
jó eredményt érünk el velük 
szemben.”

A DVTK Jegesmedvék csa-
pata – lapzártánk után – pén-
teken Trencsénben lép jégre, 
vasárnap a listavezető Nyit-
rát fogadja, kedden pedig Po-
zsonyba, a Slovan Bratislavá-
hoz látogat.

H.Sz.

A Jegesmedvék kedden 7-2-es hazai győzelmet arattak a Liptószentmiklós ellen. Fotó: Mocsári László
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Megindulnának felfelé a Jegesmedvék

Hirdetés

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK,  
KONYHASZEKRÉNYEK,  

IRODABÚTOROK,  
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK,  
KOMÓDOK, KISBÚTOROK  

KAPHATÓK.

WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/ 

Fonoda-bútor

ÓRIÁSI bemutatókészlet  
HELYBEN!
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3D KONYHATERVEZÉS!

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

A doktornő válaszol:
Ø  Szenzációs zsírfogyás,  

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

Ø  Mínusz 47 kilogrammal könnyebb  
az életem!

Sajnos már egy könnyed séta is megterhelővé vált számomra, 
a laborértékeim is nagyon rosszak voltak, a cukrom, a koleszte-
rinszintem megemelkedett, így 2019 februárjában bejelentkez-
tem dr. Ispány Marietta doktornőhöz, aki megnyugtatott, hogy 
a zsír leadása mellett a laborértékeim is javulni fognak. Bele-
vágtunk a fogyókúrába, az induló testsúlyom 120,6 kilogramm 
volt. Már az első két hétben 6 kilogrammal csökkent a súlyom. 
Augusztusra elértem a 32,3 kg-os testzsírfogyást, ami már több 
mérettel kisebb ruhát jelentett. Jelenleg is kitartóan végzem a 
diétát, és doktornő támogatása mellett a legutolsó kontroll-
mérésen 47,2 kg zsírfogyást regisztráltunk. A cukorértékem és 
a koleszterinértékem normalizálódott, és sokkal könnyebben 
tudok mozogni. Nagyon hálás vagyok! Köszönöm!

Biztonságos és fertőtlenített környezetben ingyenes állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció, testösszetétel- 
vizsgálat, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, a máj glikogénszintjének ellenőrzése, diétás tanácsok.  
A fogyókúra elkezdésekor ingyenes mérés. Ha túlsúlyos, szív-érrendszeri betegséggel küzd, magas a vérnyomása, 
magas a koleszterinszintje, refluxbetegsége van, ízületi gyulladással, kopással küzd, nem esik teherbe, PCO szind-
rómás, akkor keressen meg minket! Szabaduljon meg a felesleges kilóktól. ERŐSÍTSE IMMUNRENDSZERÉT!

Hódít az ORVOSI FOGYÁS!  
Fogyókúra orvosi segítséggel.

Dr. Ispány Marietta rendelése  
2020. 11. 19-én NYÍLT NAPOT tart!  
INGYENES az orvosi mérés és tanácsadás.

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

Sikertörténetek páciensektől kapott üzenetekben:

Dr. Ispány Marietta
Insumed orvosi-  

fogyókúra-specialista

1366-0/2020
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Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
Telefon: 06 21 3500 111

E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Magyarország kormánya 2020. november 10-én  
kihirdette a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 
védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI.10.) rendeletét.

A kormányrendeletben megfogalmazott kijárási 
tilalomra tekintettel miskolci ügyfélszolgálati irodánk 

nyitvatartási rendje 2020. november 10-étől  
– legalább 30 napra – az alábbiakra módosult:

Az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok 
nyitvatartási rendjéről a www.bmhnonprofit.hu 

oldalon tájékozódhatnak. 

Együttműködésüket köszönjük!
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3527 Miskolc,  
József Attila  

utca 53.

hétfő:
kedd:

szerda:
csütörtök:

péntek: 

08:00 – 16:00
ZÁRVA

08:00 – 18:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00

A Borsod Klíma fő tevékeny-
sége klímaberendezések 
értékesítése, megfelelő 
tanácsadás légkondicionáló 
berendezésekről és azok szak-
szerű üzembe helyezése f-gáz 
képesítéssel rendelkező, kiváló 
szakemberek segítségével.

Cégünk a komfort és ipari 
klímaberendezések területén 
számos márkájú berendezést 
forgalmaz. Klímaberendezése-
ken kívül hőszivattyús, hővissza-
nyerős rendszerek telepítését, 
beüzemelését vállaljuk légtech-
nikai kiépítéssel együtt Észak-Ke-
let-Magyarország területén.

Bemutatótermünk Miskolcon, 
a Pesti út 84. szám alatt található, 
ahol az általunk ajánlott klímabe-
rendezések nagy többségét meg 
is tekinthetik ügyfeleink. Másik 
bemutatótermünk Kistarcsán, a 
Szabadság út 30. szám alatt ta-

lálható, mely központi raktárunk 
is egyben. Célunk ügyfeleink 
minőségi kiszolgálása elsősorban 
energiatakarékos, környezet-
kímélő és csendes kivitelű lég-
kondicionálókkal, hőszivattyús 
berendezésekkel, egyedülálló 
garanciákkal, de alacsonyabb 
árfekvésű klímaberendezések is 
megtalálhatóak miskolci és pesti 
bemutatótermünkben. Infrafűtés 
tervezésével, infrapanelekkel, 
fűtőfilmmel és fűtőszőnyeggel is 
foglalkozunk. Penészes lakások, 
nedves falú családi házak problé-
máit is meg tudjuk oldani párát-
lanító, hővisszanyerő, párásító- és 
légtisztító készülékekkel. Légfüg-
gönyeink között megtalálható a 
környezeti levegős, meleg vizes 
és elektromos fűtésű készülék is, 
melynek természetesen a telepí-
tését is vállaljuk.

Cégünk foglalkozik ipari 
változó tömegáramú (VRF) 

rendszerek telepítésével és folya-
dékhűtős berendezések üzembe 
helyezésével, karbantartásával 
és javításával is. Légtechnikai 
és hővisszanyerős rendszerek 
kiépítését is vállaljuk, mely szak-
ágban komoly referenciákkal is 
tudunk szolgálni. Referenciáink 
között számos lakossági és kö-
zületi split klímaberendezések, 
VRF rendszerek, hővisszanyerős 
szellőztetések is szerepelnek, klí-
maszerelési darabszámunk 2016 
év végén elérte a kilencezres 
darabszám feletti mennyiséget.

Szaktanácsadás és ingyenes 
helyszíni felmérést követően 
ügyfeleinknek egyéni igények-
nek megfelelő árajánlatot adunk 
több alternatívában. Ajánlatké-
réseiket a info@borsodklima.hu 
e-mail-címre várjuk.

Bízunk benne, hogy hűs kör-
nyezetet tudunk varázsolni az Ön 
otthonában vagy irodájában is.

Cégünkről, a Borsod Klímáról 

Ismét eljött az az időszak, 
amikor lakásainkba kénysze-
rülünk. Ez azt eredményezi 
majd, mint tavasszal: alaposan 
felmérjük, min változtatnánk 
szívesen otthonunkban. Czeg-
lédy László szerint a minőségi 
bútor tartós, kényelmes és 
még olcsóbb is, mint rövidebb 
ideig használható társai.

Azok, aki már elkezdték a 
lakásfelújítást, méltóképpen 
fejezhetik be egy új ülőgar-
nitúrával. A Cega Bútor Szent 
Anna tér 1-3. szám alatt talál-
ható boltjába megérkeztek a 
legújabb darabok. – Gyönyörű 
szépek, minőségileg pontosan 
olyanok, amilyenekre számítot-
tam – mondta Czeglédy László, a 
miskolci vállalkozás cégvezetője. 
– Nagyon magas színvonalú ülő-
garnitúrákról beszélünk. Ár-érték 
arányban abszolút megállják 
helyüket a piacon. Formaviláguk 
nem megszokott: a varráson, a 
megmunkáláson látszik, hogy 
minőségi kivitelezésről van szó. 
Nem beszélve az ülőkomfortról, 
amit nyújtanak: érezni a bennük 
lévő anyag puhaságát, az ember 
szinte belesüpped. Csalogatnak, 
hogy pihenj meg! Egyértelműen 
közép-felső kategóriát képvisel-
nek. Ráadásul nagyon sok van 
készleten, így nem kell várni a 
gyártásra, akár azonnal tudjuk 
szállítani – sorolta az előnyöket.

A legújabb trend szerint előtér-
be kerültek az extranagy méretű 
kanapék, amik egymásba illeszke-

dő, elemes ülőgarnitúrák, forgó-
fotellel vagy akár puffal. – Csoda 
dolgokat lehet kihozni ezekből: 
sarokelem mellé egy kettes ülés, 
majd egy fotel, de bárhogyan 
variálható a sorrend. A most hoz-
zánk érkezett darabokat csak mi 
áruljuk, egyediek vagyunk, hiszen 
ezzel a lengyel gyártóval csak mi 
állunk kapcsolatban Magyaror-
szágról. A formát tekintve már 
nem a szögleteset keresik vevőink, 
hanem annak puhább, kerekebb 
változatát. Színek tekintetében a 
púder és a szürke meghatározó, 
amit színes párnákkal dobnak 
fel. Törekszenek arra, hogy anya-
gukban bársonyos, nagyon puha 

tapintásúak legyenek a bútorda-
rabok. Családok az úgynevezett 
aquaclean szöveteket választják, 
mert ennek a forradalmian új 
eljárásnak köszönhetően a kárpit 
szennyeződéseinek eltünteté-
séhez nincsen szükség másra, 
csak egy csepp vízre – mondta a 
cégvezető.

A bútorokat a cegabutor.hu 
címen található webáruházban 
is meg lehet rendelni, de sokan 
érkeznek akár a Dunántúlról is, 
hogy láthassák, megtapinthassák 
leendő ülőgarnitúráikat ebben a 
– ahogy a vásárlók fogalmaznak 
– nívós boltban, amiből nem sok 
van az országban.

CEGÁT A NAPPALIBA! 
1390-0/2020

BORSOD KLÍMA 3516 Miskolc, Pesti út 84.
Nyitvatarás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig,  

hétvégén: telefonon egyeztetett időpontban.
Elérhetőség: +36 30 261 1335.  
Email: info@borsodklima.hu

KLÍMASZERELÉS CSAK 
TISZTÁN ÉS ALAPOSAN!
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

2020. 11. 14-től 2020. 11. 20-ig 

Tix mosogató, 500 ml,  99,5 Ft/l 299 Ft 199 Ft

Kolynos fogkrém, 75 ml 299 Ft 199 Ft

Protex antibakteriális szappan, 90 g 239 Ft 199 Ft

Star WC-papír, 10 tekercs 529 Ft 399 Ft

Domestos 750 ml, 665,33 Ft/l 599 Ft 499 Ft

Domestos Power5 Duo 699 Ft 599 Ft

Garnier hajfesték 899 Ft 799 Ft

Well Done mosógél, 4 l, 199,75 Ft/l 999 Ft 799 Ft

Vanessa WC-papír, 24 tekercs 1349 Ft 1149 Ft

Fonott kosár ,,L” méret 1999 Ft 1199 Ft

Dosia mosópor, 4,2 kg, 475,95 Ft/kg 2399 Ft 1999 Ft

Szennyestartó 3999 Ft 1999 Ft

Héra  beltéri színes falfesték,  
2,5 l 1879,6/l 5499 Ft 4699 Ft

Diszperzit 14 l 6999 Ft 5999 Ft
267-19/2020

85-21/2020

Info vonal:  
46/400-225 
pannonvital.eu

Kapható: Pátria Alma Patikában, vagy  
az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központban. 
Élesztőgombasejtfal-kivonatot, D3-, C-vitamint  

és Cinket tartalmazó táplálékkiegészítő.
Tejfehérje-, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

Hatékony védelem a vírusok ellen!

IMMUNO  
BALANCE!

1225-0/2020

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
30/499-8630
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
70/795-7402
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

HÍVJA HIRDETÉS- 
SZERVEZŐINKET

LEZÁRULT A 2020. ÉVI  
KOMPOSZTLÁDAOSZTÁS

29 ismeretterjesztő előadá-
son közel 600 fő vett részt, akik 
egyúttal a komposztkereteket 
is átvették.

Köszönjük, hogy ilyen sokak-
nak fontos, hogy a zöldhulladékot 
annak elégetése helyett környe-
zetbarát módon hasznosítják! Aki 
a több mint 800 jelentkező közül 
most nem tudott személyesen 
megjelenni, ne csüggedjen, hiszen 
jövőre is folytatjuk a keretosztást!

Addig is az ökomenedzserek 
szívesen válaszolnak kérdéseikre 
a zöldhulladék kezelése, a kom-
posztálás és a levegőminőség té-

máiban a hungairy@miskolc.hu 
e-mail-címen. Ugyanezen az elér-
hetőségen lehet jelentkezni a jövő-
re kiosztásra kerülő komposztke-
retekért. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel arra biztatunk minden-
kit, hogy regisztráljon mielőbb!

Ne égess! Komposztálj!
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/

HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE 
programjának támogatásával valósul 
meg. Célja a levegőminőség javítása 
10 magyarországi városban, így Mis-
kolcon is.

Apróhirdetés
Mozgáskorlátozott személy 
mellé keresünk gondozónőt. 
Tel.: 06 70 434-2715              1409-0/2020

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.

Tel.: 70/795-7402, 
30/499-8630

E-mail: info@mikom.hu

1344-0/2020
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Könyvújdonságok a Géniusztól 
1

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is őszi könyvújdonságok címét rejtettük el. 
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 
2020. december 9-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: 
Az élet értelméről, Fecske torony, Tudatos változás, Ponyvame-
sék. Nyertesek: Szilvássyné Kiss Beatrix (Miskolc) és Myártin Domi-
nik (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Mis-
kolc, 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.

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

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Egy korszak véget ér, de egy 
másik elkezdődik. A változás mindig izgalommal jár, de a vég-
eredménnyel elégedett lesz, és ez az, ami igazán számít. Nem 

egyszerű elengedni valamit, amit régóta tartogat. 

Bika (április 21 – május 20) A saját kezébe kell vennie az irá-
nyítást valamivel kapcsolatban, mert másokra hiába vár. Ha el-
szánja magát a lépésekre, gyors sikert érhet el. Minél gyorsab-

ban cselekszik, annál hamarabb meglesznek az eredmények is. 

Ikrek (május 21 – június 21) Ne hagyja, hogy egy régi ku-
darc emléke visszatartsa! Most már sokkal tapasztaltabb és 
magabiztosabb, sikerül megugrania a korábban kihívást je-

lentő akadályt. Ez az a döntés, amit később sem fog megbánni.

Rák (június 22 – július 22) Valaki meglátja önben a lehető-
séget, 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! 

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Olyan híreket kap, ame-
lyek izgalomba hozzák, és amelyek akár a jövőjét is meghatá-
rozhatják. Egyelőre maradjon nyugodt, ne reagáljon az első ér-

zelemből! Egyre jobban bosszantja valami, most ne szívja mellre! 

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!

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!

Skorpió (október 24 – november 22) Fogytán van az ener-
giája, 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.

Nyilas (november 23 – december 21) Jó helyen van jó idő-
ben, és ez olyan lehetőségeket nyithat meg ön előtt, amikre nem 
is számított. Igyekezzen meg is ragadni ezeket, mert gyorsan elil-

lanhatnak, és nem térnek vissza. Legyen elégedett az eredményekkel! 

Bak (december 22 – január 20) Érdekes információkat tud-
hat 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. 

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 babér-

jait! Óvatos lépésekben halad, de határozottan előre. 

Halak (február 20 – március 20) Ne ragaszkodjon a régi be-
idegződésekhez, mert a következő sarkon a láncai nélkül vár-
hatja a nagy kaland. Egy merész lépés az, amire most szüksége 

van, és máris öné lehet a siker. Ne féljen, megvan hozzá a tehetsége!

Novemberben rendhagyó 
módon a hónap második va
sárnapján rendezték meg a ré
giségvásárt Miskolc belváro
sában. A programot ezúttal is 
sokan látogatták meg: volt, aki 
csak nézelődött, míg mások 
konkrét céllal érkeztek. Renge
teg antikvitás, érdekes vagy épp 
meghökkentő tárgy kerül ilyen

kor elő. Az árusok maszkban 
várták a vevőiket a Centrum és 
a Városház tér közötti szaka
szon. Az érvényes vírusvédel
mi szabályokat táblák hirdették 
mindenütt. Ez azonban nem 
vette el a kedvet: ismét sokan 
mentek ki Miskolc egyik leg
kedveltebb szabadtéri vásárára. 
Fotó: Végh Csaba

KÉSŐBB RENDEZTÉK  
A RÉGISÉGVÁSÁRT 

A rendőrség idén is megrendezte „Látszódj, hogy lássanak!” elnevezésű láthatósági kampányát, mely során a miskolci Kossuth 
Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola növendékeinek és pedagógusainak közlekedésbiztonsági eszközöket adtak át. A lát
hatósági mellény mellett itt lépett színre először a neonsárga láthatósági szájmaszk, illetve az úgynevezett százlábú is, amivel az 
óvodapedagógusok a kötélvezeték segítségével könnyebben és biztonságosabban közlekedhetnek a gyermekekkel. A rendőrség
nek továbbra is fontos célja azon közlekedési balesetek megelőzése, amelyek során hiányos felszereltségű, kivilágítatlan, sok eset
ben még fényvisszaverő eszközzel sem rendelkező kerékpárosok, illetve gyalogosok válhatnak áldozattá. Fotó: Juhász Ákos

A százlábú és  
a láthatósági szájmaszk 

Ezen a héten a Miskolci Állategészségügyi Telep lakóiból 
mutatunk be hármat. Az állatok koruknak megfelelő ol-
tásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva 
kerülnek az új gazdihoz. Az örökbefogadás költsége: 4.000-
11.000 forint. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszá-
mon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

A Miskolci Állategészség
ügyi Telepen is szigorú jár
vány ügyi intézkedések vannak 
életben. A telepre előzetes test
hőmérsékletmérést követően 
van lehetőség belépni, kötelező 
a maszk viselete mind a látoga
tóknak, mind a dolgozóknak, 
továbbá az ügyintézés előtt és 
után is használni kell a bejárat

hoz kihelyezett kézfertőtlení
tőket. Várakozás és ügyintézés 
közben is szigorúan ügyelni 
kell a 1,52 méteres távolság 
megtartására.

Az állatok örökbefogadása 
előzetes telefonos egyeztetést és 
az online felületen történő kivá
lasztást követően történhet. Az 
állat megtekintésére és örökbe

fogadása maximum három fő 
részvételével kerülhet sor, ki
zárólag előzetes időpontegyez
tetést követően. Az örökbe
fogadók az állatgondozókkal 

megbeszélhetik a kutyával kap
csolatos elképzeléseiket, a tartás 
körülményeit, és közösen vá
laszthatják ki az elvárásoknak 
leginkább megfelelő állatot.

Gazdit keresnek 

5285. MOMO
Bekerülés helye:  
Mis kolc, Bodósor
Fajta: európai házi 
macska
Kor: 1 év
Nem: kandúr
Szín: fehér-szürke 
cirmos
Súlya: 3,30 kg
Magasság: –

Kedves, bújós cica. Megtalálójához bújt, nem tudták az ut
cán hagyni. Nagyon szépen kezelhető, fiatal, alkalmazkodó 
kandúr.

5280. BAMBI
Bekerülés helye:  
Mis kolc, Búza tér
Fajta: keverék
Kor: 7 hónap
Nem: szuka
Szín: barna fehér je-
gyek
Súlya: 21,10 kg
Magasság: 46 cm

Fiatal, félős új kutya. Kezelhető, de még nem tanulta meg 
azt, hogy az ember nem bánt. Foglalkoznak vele jelenleg, de 
egy biztos családra van szüksége, akik tanítják, nevelik. Más 
kutyákkal nem agresszív.

5271. LIMBO
Bekerülés helye:  
Miskolc,  
Számozott utcák
Fajta: keverék
Kor: 1,5 év
Nem: kan
Szín: barna
Súlya: 15,10 kg
Magasság: 42 cm

Fiatal, játékos kan 
kutyus. Nevelhető, nem agresszív, csak törődésre van szük
sége. Alkalmazkodik az új helyzetekhez. Kitartóan várja az 
IGAZIT.
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