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Az eredeti tervekben még nem szere-
pelt, hogy a Csokonai utcát meghosszab-
bítják a Fonodáig, de a miskolci város-
vezetés kezdeményezésére hamarosan 
elkészül az elkerülőút Martinkertváros-
ban. Május 15-étől megindulhat rajta a 
személyforgalom, másnaptól pedig már a 
buszok is erre közlekedhetnek. Az Y-híd 
átadása 2022 őszére várható, addig sok 
munka van még hátra.

Cikk a 3. oldalon

Hamarosan elkészül az elkerülőút

Elstartolt a nagyüzem Garadnán, a munkagépe-
ket beindították, forognak a lapátok, elkezdődött 
a lillafüredi kisvasút bükki pályájának felújítása. 
Hosszú úton indultak el másfél éve, azóta a magas-
építés, a kocsik és a mozdonyok fejlesztése már meg 
is történt. A LÁEV szerelvényei egyelőre a Doroty-
tya utca és Lillafüred közötti szakaszon közleked-
nek, a teljes beruházás várhatóan jövőre készül el.

Cikk a 7. oldalon

Elkezdődtek a kisvasút  
munkálatai Garadnán

IDÉN IS MÁSKÉPPEN  
ÜNNEPEL MISKOLC

Május 10-ével életbe lép a 
Miskolc Városi Közlekedé-
si Zrt. új, tanulmányi idő-
szaki menetrendje.

Ennek oka, hogy hétfőtől 
visszatérnek a jelenléti okta-
táshoz az általános iskolák fel-
ső tagozatain és a középisko-
lákban is. A közlekedési cég 
azt írja, emellett fenntartja a 
korábban bevezetett csúcsidő-
szaki sűrítéseket is, a járatok a 
reggeli és délután csúcsidőben 
gyakrabban közlekednek, a 
jelenlegi – „tanszüneti” – me-
netrendhez képest reggel négy 
és kilenc óra között harminc-
néggyel, míg a délutáni csúcs-
időben, délután egy és este hat 

óra között ötvenkettővel több 
autóbusz- és villamosjárat ke-
rült a menetrendbe.

Juhász János, az MVK vil-
lamosközlekedési igazgatója 
ismertette lapunknak a leg-
fontosabb, a tanulmányi idő-
szakban életbe lépő változá-
sokat. Ezek: újra közlekedik 
a 2-es villamos; csúcsidő-
szakban többletjáratok köz-
lekednek az 1/1B-s, 3/3A-s, 
6-os, 7-es, 14-es, 16-os, 19-es, 
20-as, 24-es, 29-es, 32-es, 34-
es, 35-ös autóbusz-viszonyla-
tokon; valamint a kora haj-
nalban közlekedők hétfőtől 
igénybe vehetik az MVK Zrt. 
személyzeti járatait.

Folytatás a 3. oldalon

Életbe lép a tanulmányi 
időszaki menetrend

A koronavírus-világjárvány 
miatt idén sem a több évtize-
des hagyományoknak megfe-
lelően ünnepli Miskolc napját 
a város közössége. Ettől füg-
getlenül az önkormányzat vál-
tozatos programokkal készül 
május 11-ére, olyanokkal, me-
lyeket a jelenlegi járványügyi 
szabályok is megengednek.

Van, ami nem változik, a vá-
rosnap ezúttal is azzal indul, 
hogy Miskolc vezetése felkeresi 
az egykori városvezetők – Hor-
váth Lajos, Soltész Nagy Kálmán 
és Marjalaki Kiss Lajos – sírem-
lékeit az avasi temetőben, ahol 
elhelyezik a tisztelet és az emlé-
kezés virágait.

A Miskolci Szimfonikus Ze-
nekar május 10-én, 11-én és 12-
én városszerte minikoncertek-
kel készül, de minikoncerteket 
adnak a miskolci zeneiskolások 

is, ők kedden 10:00 és 13:00 óra 
között a Szent István téren, az 
Erzsébet téren, a színház jegy-
pénztára előtt és a Villanyrend-
őrnél 45 perces váltásokban ze-
nélnek majd.

Fedezd fel Miskolc titkait! – 
címmel szabadtéri nyomozós 
játékra invitálják a miskolcia-
kat a Tourinform Irodával és a 
10-es Honvéd Hagyományőrző 
Egyesülettel együttműködve. 
A program során a miskolci cí-
merekkel, nevezetességekkel és 
népszerű helyekkel ismerked-
hetnek meg a résztvevők. Az 
állomásokon az információk 
az idősebb korosztály számára 
papíralapon, írásos formában 
lesznek megtalálhatók, a fiata-
labbak pedig QR-kódok segít-
ségével tájékozódhatnak. A já-
ték egyénileg zajlik, mindenki 
által szabadon választott idő-
pontban.

Ismered a belvárost? – cím-
mel online totót tölthetnek ki 
a miskolciak arról, mennyi-
re ismerik a belváros neveze-
tességeit. A Miskolci Kulturá-
lis Központ Facebook-oldalán 
13+1 fotót találnak majd az 
érdeklődők épületek, szobrok, 
műemlékek egy-egy részleté-
ről, a játékosoknak ezek alap-
ján kell felismerniük az adott 
építményt, műemléket.

Idén is később adják át  
a díjakat

Fontos, hogy a világjárvány 
miatt ebben az évben sem lesz 
mód a városi kitüntetések és dí-
jak átadására a hagyományos 
május 11-ei időpontban. Ehe-
lyett – 2020-hoz hasonlóan – 
a tervek és a veszélyhelyzetre 
irányadó szabályok szerint au-
gusztus 20-án adnák át a díja-
zottaknak az elismeréseket.

Miskolc díszpolgárai idén dr. 
Sólyom Enikő és Kabdebó Ló-
ránt lettek. Pro Urbe kitüntető 
címet dr. Marija Nikolajeva, a 
Szimbiózis Alapítvány közös-
sége és posztumusz Tánczos 
Tamás kapott. Róluk szóló ösz-
szeállításunk a Miskolci Napló 
4. és 5. oldalán olvasható, ahol 
közöljük az összes városi díja-
zott nevét is.

Ünnepi műsor  
a Miskolc TV-ben

A Miskolc Televízió is ün-
nepi műsorfolyammal készül 
a város napjára. Egészen az 
1940-es évekig utazunk visz-
sza a múltba. A nap főszereplő-
je pedig természetesen Miskolc 
lesz. A város történelmének 
fontosabb állomásai mellett 
felidézzük a legemlékezetesebb 
eseményeket, a legszebb mis-
kolci helyeken kirándulunk, 
és megismerjük a város lelkét, 
a miskolci embert is. Miskolc 
maga az ihlet, ezt is bebizonyít-
juk a nap folyamán, és a kultu-
rális programokról is tudósít-
juk nézőinket. Zene, irodalom, 
utazás időben és térben. Mis-
kolc város napján, a Miskolc 
Televízióban.

M-Kiss Judit – Tajthy Ákos

Hirdetés

AA-MED Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

honlap: www.aa-med.hu
E-mail: aamedkft@gmail.com

Intézményünkben lehetőség nyílik  
2021. május 10-étől 

elvégeztetésére.   Miskolcon egyedülállóan  a hét minden napján.  
Továbbá megnyitjuk  post-COVID-ambulanciánkat, ahol szakorvosi  

vizsgálattal és labordiagnosztikai vizsgálatokkal együtt  
kapunk képet az Ön állapotáról.  

Részletes információ és  időpont-egyeztetés  

a 06-30/691-88-89-es  
telefonszámon lehetséges.

SARS – CoV2 (COVID 19)  
Antigén gyorsteszt és COVID – 19  

ellenanyag vérteszt 

, sza

2021. május 8. | 18. hét | XVIII. évfolyam 18. szám
Miskolci Napló – A város lapja Aktuális 3 

Tov

Nagyszabású szemétszedési 
akciót tartottak pénteken a 
Tetemváron. A programba 
a helyieket is bevonta az ön-
kormányzat, illetve a civil-
szervezetek.

Beindult a takarítás péntek 
délelőtt a Tetemváron, ahol 
az illegális hulladéklerakást 
szeretnék felszámolni. Nem-
csak a gép dolgozott azon-
ban, a helyiek is lapátot és ge-
reblyét ragadtak. A lakosok 
munkáját a civilszervezetek 
is támogatják.

„A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat 2018 óta biztosít 
programot a Tetemvár terü-
letén – mondta Balázs Sebas-
tian, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat programvezetője. 
– Már a kezdetektől a helyi 
lakosokat is bevontuk a kü-
lönböző akciókba. Több íz-
ben volt már szemétszedés, 
de most talán ez az egyik leg-
nagyobb, amit a városnak kö-

szönhetően meg tudunk va-
lósítani.”

Varga Andrea, Miskolc al-
polgármestere elmondta, 
komoly munka indult a Te-
temváron, mellyel az a cél-
juk, hogy a szegregátumokat 
„helyzetbe hozzák”, és olyan 
terülteket alakítsanak ki, me-
lyek élhetőek.

„Fontos, hogy nem pilla-
natnyi akcióra készülünk, 
hanem egy hosszú távú, fo-
lyamatos munkára, ezért 
igyekszünk továbbra is eu-
rópai uniós forrásokat meg-
pályázni. Együttműködünk 
számos civilszervezettel” – 
hangsúlyozta.

Szopkó Tibor alpolgár-
mester kiemelte, lényegében 
az egész Tetemvárat érinti a 
szemétprobléma. „Nyilván 
vannak olyan területek, ahol 
egyébként ez jobban látszik, 
de alapvetően az egész kör-
zetre jellemző ez a súlyos és 
kezelendő probléma.”

Nagyszabású szemétszedési szönhetően meg tudunk va-

Szemétszedés 
a Tetemváron

FO

A jelenleg érvényes menet-
rendhez képest hétfőtől 
nyolcvanhattal több járat 
közlekedik majd a reggeli és 
a délutáni csúcsidőben.

Az MVK szakemberei fo-
lyamatosan azon dolgoznak, 
hogy a várható utasforgalom-
nak megfelelő menetrende-
ket alkalmazzák a miskolci 
közösségi közlekedésben. A 
járatok május 10-étől, a taní-
tási időszakban érvényes me-
netrendje letölthető a társaság 
honlapjáról. Utazástervezés-
hez továbbra is érdemes az 
MVK MobilON alkalmazást 
használni, amely a továbbiak-
ban is mindig az optimális út-
vonalat tervezi meg az úti cél 
eléréséhez – tette hozzá Juhász 
János.

Az MVK a hétről hétre ala-
kuló járványhelyzet, az isko-
lába és munkába járás révén 
felmerülő utazási igények, a 
tapasztalatok folyamatos bő-
vülése alapján év eleje óta 
többször is változtatta a me-
netrendjét. Márciusban, a 
szigorú lezárások – digitális 
oktatás, home office, boltzár 
– miatt egy rendkívüli menet-
rendet léptettek életbe, a jár-
ványügyi szabályokra azon-
ban ekkor, és azóta is figyeltek: 
amennyiben a járatokon az 
ötven százalékot meghaladja 
a kihasználtság, rásegítőjára-

tokat indítottak. Április 17-én 
aztán új menetrendet vezettek 
be, ami már tartalmazott egy 
tanszüneti és egy tanulmányi 
időszaki menetrendet is. Ez 
utóbbi lép érvénybe hétfőtől.

A  villamosközlekedési igaz-
gató hozzátette: érdemes fi-
gyelni arra is, hogy májusban 
több alkalommal vágányzár 
lesz a villamosvonalon kar-
bantartási munkálatok miatt, 
ezért bizonyos szakaszokon 
átmenetileg villamospótló au-
tóbuszok fognak közlekedni.

A koronavírus-járvány mi-
att még decemberben beve-
zetett több ideiglenes intézke-
dését is visszavonja az MVK 
hétfőtől. Az autóbuszok és vil-
lamosok első részének kordo-
nozása megszűnik, így vala-
mennyi járművön az első ajtót 

is igénybe lehet venni felszál-
láskor, a járművezetők újra 
tudják ellenőrizni az utazási 
okmányokat.

Hétfőtől újra lehet jegyet vá-
sárolni a járművezetőknél. Az 
MVK azonban kéri, hogy aki 
teheti, elővételben vásároljon 
jegyet, illetve aki rendelkezik 
okostelefonnal, annak érde-
mes megfontolnia a mobil-
jegy használatát. Az enyhítés 
az MVK Zrt. Szervizbázisát 
is érinti, mely hétfőtől ismét 
megnyitja kapuit.

A biztonságos utazás sza-
bályai nem változnak, köte-
lező az orrot és szájat elta-
karó maszk, ezért az MVK 
az utazóközönség segítségét, 
együttműködését kéri, hi-
szen egészségünk megőrzése 
mindannyiunk érdeke.         TÁ

A jelenleg érvényes menet-

Enyhít a korlátozásokon az MVK 

Újabb országos jótékonysági 
kezdeményezéshez csatlako-
zott Miskolc, a város esélya-
utóját pénteken adták át.

Miskolc is csatlakozott a 
fogyatékossággal élő embe-
rek mindennapjait megköny-
nyítő Esélyautó-programhoz. 
A jövőben a Miskolci Egye-
sített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény 
(MESZEGYI) működését se-
gítő SEAT Leon kombit pén-
teken délben adták át a Szent 
István téren.

– Az Esélyautó Magyaror-
szág Kft. azzal a céllal alakult 
meg, hogy az öt legnagyobb, 
fogyatékos embereket tömö-
rítő érdekvédelmi szervezet-
tel közösen támogatást nyújt-
son – a mozgás-, hallás- és 
látássérült emberek, valamint 
autista és értelmi fogyatékos 

személyek – hétköznapjaiban 
– mondta az átadót és a támo-
gatási szerződés aláírását meg-
előzően a karitatív vállalkozás 
ügyvezetője.

Eleki József azt mondta, a 
koronavírus-világjárvány még 
nehezebb helyzetbe hozta a fo-
gyatékkal élőket, illetve az őket 
ellátó nonprofit szervezeteket, 
hiszen ők intézték ellátottja-
ik mindennapos bevásárlását, 
esetlegesen a gyógyszerek be-
szerzését.

Az első esélyautót tavaly 
nyáron Szombathelyen adták 
át, de a program segítségével 
jutott már fogyatékkal élőket 
segítő gépkocsi például Kecs-
kemétre és Nyíregyházára is.

– Miután az első esélyau-
tók már kifogástalanul telje-
sítik feladatukat, Miskolc is 
szívesen csatlakozott az or-
szágos kezdeményezéshez – 

ezt már Miskolc polgármeste-
re jelentette ki az eseményen. 
Veres Pál hangsúlyozta, a 
MESZEGYI munkatársai, a 
városi intézményhálózat, va-
lamint a miskolci rendészet 
az elmúlt hosszú és nehéz 
hónapokban kemény mun-
kát végzett annak érdekében, 
hogy minden rászorulót el 
tudjanak látni. Hozzátette, az 
autónak természetesen a vi-
lágjárvány tombolása után is 
lesz helye Miskolcon, segíte-
ni fogja a városi szociális in-
tézményhálózat mindennapi 
működését.

A gépjárművet a SEAT már-
ka vezérképviselete, a Por-
sche Hungaria ajánlotta fel, és 
a helyi SEAT márkakereske-
dő, a Miskolc Autó készítet-
te fel. Emellett egy évvel ez-
előtt csatlakozott az Esély autó 
programjához a Mercarius 
Flottakezelő Kft. is, ami azó-
ta aktívan támogatja a közös 
munkát, és hozzájárul a moz-
gássérült emberek mobilitásá-
nak biztosításához.

Eleki József hozzátette: a 
szervezet a jövőben még több 
márkakereskedéssel és telepü-
léssel szeretne együttműködni, 
hogy minél több érintettnek, 
vagyis fogyatékossággal élő-
nek tudjon segíteni.

Tajthy Ákos

Újabb országos jótékonysági személyek – hétköznapjaiban ezt már Miskolc polgármeste-

ESÉLYAUTÓ SEGÍTI 
A MESZEGYI MUNKÁJÁT 

Var

Hozzátette, amikor a lakosok 
bevonása nélkül szállították el 
a szemetet, az nem működött, 
folyamatosan újratermelő-
dött a sok hulladék. A mostani 
programtól azt várják a helyiek 
is, hogy az együttműködéssel 
megoldódik a probléma.

Soós Péter

  május 10-én, hétfőn, 11:00 órától 
a Jókai-lakótelepen, a Malom előtti téren

  május 10-én, hétfőn, 11:00 órától 
a II. János Pál pápa téren

  május 12-én, szerdán, 11:00 órától 
a Jókai-lakótelepen, a Malom előtti téren

  május 12-én, szerdán, 11:00 órától 
a Vörösmarty-lakótelepen, a régi 
Mese Cukrászda mögötti téren

  május 14-én, pénteken, 11:00 órától a B.-A.-Z. 
Megyei Kórház Csillagpont épülete előtti téren

   május 14-én, pénteken, 11:00 órától a B.-A.-Z. 
Megyei Kórház Csillagpont épülete előtti téren

Minikoncertek városszerte:



Varga László lesz az MSZP 
és a Párbeszéd jelöltje az őszi 
előválasztáson – jelentette be 
Kunhalmi Ágnes, a szocialis-
ta párt társelnöke csütörtö-
kön Miskolcon.

– Teljeskörű az összefogás a 
demokratikus ellenzék részéről, 
az őszi előválasztás során pedig 
eldől, ki áll majd szemben a Fi-
desz jelöltjeivel 2022-ben – han-
goztatta Kunhalmi Ágnes, majd 
elmondta, hogy Varga Lászlót 
jelölik Miskolcon, Borsod-Aba-
új-Zemplén megye 2-es válasz-
tókörzetében az előválasztásra. 
– Képviselőnk már bizonyított, 
legutóbb is nagyon kevésen mú-
lott, hogy egyéniben kerüljön be 
az országgyűlésbe. Pedig 2018-
ban nem is volt ellenzéki össze-
fogás. A miskolciak bíznak ben-
ne, népszerűsége töretlen.

Az MSZP társelnöke sze-
rint Miskolc sok lehetőségtől 
esik el azért, mert a kormány 
„mostohagyerekként kezeli a 
borsodi megyeszékhelyet”. – 
Miskolc már váltani akar, ami 
2019-ben, az önkormányzati 
választásokon is kiderült. Ezt 
fogjuk megismételni a 2022-es 
országgyűlési választásokon.

Simon Gábor, a szocialista 
párt helyi képviselőit is soraiban 
tudó Velünk a Város-frakció ve-
zetője ráerősített, kormányvál-

tásra van szükség Magyarorszá-
gon, amit „a miskolciak is saját 
bőrükön éreznek”.

– Minden nap megtapasztal-
hatjuk, hogy a kormány csak 
elvesz a miskolciaktól, adni 
semmit nem akar; az itt élő-
ket másodrendű állampolgá-
rokként kezelik. Ezt nem tűr-
hetjük tovább, változásra van 
szükség – nyomatékosította.

Az elmúlt 11 év kormány-
zati politikájának értékelését 
Varga László azzal kezdte: úgy 
tapasztalta, hogy ha a kormány 
választhatott Kelet-Magyaror-
szág nagyvárosai között példá-
ul egy autógyár letelepítéséről, 
akkor sosem Miskolcot válasz-
totta. – Az ország egyik legna-

gyobb városa nem könyörado-
mányra szorul, hanem jogos 
jussát várja; olyan forrásokat, 
amikből fejlődni tud, amiből 
előre tud lépni.

Az elmúlt másfél évről szól-
va pedig azt mondta a szoci-
alista országgyűlési képvise-
lő, hogy a kormány nemhogy 
segítette volna a járvány elle-
ni védekezés miatt megnöve-
kedett terhek alatt álló várost, 
hanem inkább jelentős forrá-
sokat – a közösségi közlekedés 
állami támogatását vagy éppen 
az iparűzési adó egy jelentős 
részét – vont el tőle. Ez az el-
lenzéki városok elleni „példát-
lan hadjárat” ahhoz vezetett 
aztán, hogy „nagyon komoly 

források hiányoznak a hétköz-
napokban a szolgáltatásokból”.

– A kormány másodosztályú 
városként tekintett Miskolcra, 
másodosztályú állampolgárok-
ként a miskolciakra – hangsú-
lyozta, hozzátéve: ez azért is le-
het, mert véleménye szerint a 
kormánypárt helyi képviselői 
ehhez asszisztálnak. – Ez tűrhe-
tetlen, ezen változtatni kell; visz-
sza kell adni ennek a városnak és 
a térségnek a rangját. Ezért fo-
gok küzdeni. Felkészültem arra, 
hogy a sokrétű kapcsolatrend-
szeremet egy új kormánynál lat-
ba vessem Miskolcért és a me-
gyéért. Bizonyítani fogjuk, hogy 
a térség újra sikeres lehet.

Kujan István
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Varga László: a kormány másodosztályú városként tekintett Miskolcra. Fotó: Juhász Ákos

Átszervezné a városi fenn-
tartású óvodák működé-
sét az önkormányzat a 
hatékonyabb működtetés 
érdekében. Az erről szóló 
napirendet múlt csütörtö-
kön online konzultáció ke-
retében tárgyalta Miskolc 
képviselő-testülete.

Miskolcon jelenleg kilenc 
önkormányzati fenntartá-
sú integrált óvoda működik 
huszonhárom tagintézmény-
nyel, melyekbe jelenleg 175 
csoportba több mint három-
ezer-hatszáz gyermek jár.

Az átszervezést követően 
egy olyan integrált, gazda-
ságosabb rendszer állna fel, 
mely felszámolja a párhu-
zamosságokat és a szakmai 
színvonal erősítését helye-
zi előtérbe. A gyerekek to-
vábbra is ugyanabba a – vál-
tozatlan nevű – óvodába, 

tagintézménybe és csoportba 
járnának, az óvónők, dajkák 
személye is csak legszüksé-
gesebb esetben (pl. nyugdíjba 
vonulás) változna.

Az átszervezés három lép-
csőben valósulna meg: az elvi 
döntést egy véleményezési 
eljárás követi, mely során a 
dolgozói és szülői munkakö-
zösségek álláspontját is ki kell 
kérni, és ezután hozható meg 
a tényleges döntés.

Az átszervezéssel kapcso-
latban tart tematikus online 
fogadóórát Varga Andrea 
alpolgármester. A felmerü-
lő lakossági kérdéseket az 
 onlinefogadoora@miskolc.
hu e-mail-címre várják má-
jus 11-e 12 óráig.

Az online fogadóóra köz-
vetítése Varga Andrea és a 
MiNap Facebook-oldalán 
május 13-án, csütörtökön 
15:30-tól követhető.

Az újabb e-lakáspályázat 
keretében harmincöt in-
gatlan találhat gazdára.

Ötödik alkalommal indított 
e-lakáspályázatot a Miskolc 
Holding Zrt. Ingatlangazdál-
kodási Igazgatósága. A most 
kiírt lakások közül tizenné-
gyet piaci elven, míg huszon-
egyet költségelven terveznek 
bérbeadni. „A pályázók a Mis-
kolc Holding Zrt. www.ingat-
langazdalkodas.miskolchol-
ding.hu honlapján közzétett 
linken keresztül, előzetes re-
gisztrációt követően léphet-
nek be az e-pályázat rendsze-
rébe, ahol a feltöltött pályázati 
kiírás, fényképek és műszaki 
dokumentációk alapján nyer-
hetnek információt a meg-
hirdetett lakások állapotáról, 

a fizetendő bérleti díjakról, a 
felújítási költségek bérbeszá-
mításának lehetőségéről, va-
lamint a szerződéskötés felté-
teleiről. 

A lakások közül – pályá-
zati formánként – legfeljebb 
háromra nyújtható be pályá-
zat. A kiválasztott lakások 
személyes megtekintésére a 
szerződéskötést megelőző-
en kizárólag az első helyre 
sorolt pályázóknak van le-
hetősége. A pályázatok má-
jus 17., hétfő délután 4-ig 
nyújthatók be. Elbírálásukra 
legkésőbb július 16-áig kerül 
sor. További információk a 
70/705-6230 ; 70/658-3396; 
70/430-8681 telefonszámo-
kon, illetve a lakashaszno-
sitas@miskolcholding.hu 
e-mail-címen kérhetők.

Lakáspályázat indult

A színesebbnél színesebb 
virágokkal teleültetett szer-
kezetek várhatóan május 
végén kerülnek ki Városház 
tér és az Ady híd közötti 
szakaszra.

Hosszú kihagyás után rö-
videsen ismét virágfák díszí-
tik majd a belvárost, egészen 
pontosan a Széchenyi utcát. 
A sétálóutcára szánt felújí-
tott szerkezeteket a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. 
munkatársai a közelmúlt-
ban szállították át az Északi 
Agrárszakképzési Centrum 
égisze alatt működő Deb-
reczeni Márton Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari Tech-
nikum és Szakképző Iskola 
tankertjébe. Azért ide, mert 
a kaspókba szánt virágokat 
ezen a helyen nevelték, és az 
itt tanulók, dolgozók fogják 
beültetni őket.

Az intézményvezető el-
mondása szerint nem először 
van ez így, a debreczenisek 
korábban is részt vettek már a 
város virágosításában. „Most 
újra lehetőségünk van ebben 
a munkában közreműköd-
ni. Kerti munkás és dísznö-
vénykertész tanulóink, vala-
mint kollégáim áldozatkész 
munkájának köszönhetően 
rövidesen régi pompájukban 
tündökölhetnek ezek a szer-
kezetek” – mondta Riedlin-
ger Zsolt.

A Széchenyi utcai virág-
fákra bizonyára még sokan 
emlékeznek: ezek először 
2005 májusában, a 6. gya-
logló Európa-kupa apropó-
ján debütáltak, ezt követően 
viszont még hosszú évekig 
voltak a sétálóutca díszei. A 
2010-es évek első éveitől fo-
kozatosan tűntek el a bel-
városból, több városrészben 
– például az Avas több pont-
ján, a Népkert környezetében 
vagy Görömbölyön viszont 
még ma is fellelhetőek ha-
sonló szerkezetek.

Miskolc főkertésze la-
punknak elmondta, idén ösz-
szesen huszonkettő virágfa 
kerül vissza a Városház tér és 
az Ady híd közötti szakaszra 

annak köszönhetően, hogy a 
döntéshozók idén újból for-
rást biztosítottak a belváros 
virágosítására.

– Az elmúlt másfél évti-
zedben a főutca képe is je-
lentősen megváltozott, jó-
val több vendéglátóegység 
működik, melyek ráadásul 
a járványhelyzet mérsék-
lődésével szerencsére újból 
megnyithattak. A helyek 
többsége viszont terasszal 
is rendelkezik, a virágfák 
helyének kijelölésénél tehát 
nekünk arra is figyelnünk 
kellett, hogy őket, valamint 
természetesen a gyalogos– 
és a villamosközlekedést se 
akadályozzuk – mondta el 
Czifrusz Natália.

A főkertész szerint a virág-
fák újratelepítését komoly elő-
készületek előzték meg: azt, 
hogy milyen virágfajok díszí-
tik majd a várost, már tavaly 
elkezdték összeválogatni. „A 
felső emeletekre elsősorban 
csüngő habitusú növények, 
futómuskátli, csüngő petúnia, 
valamit szúnyogűző növények 
kerülnek, míg az alsó szintre 
egynyári virágokat – például 
büdöskét, petúniát és futóhaj-
nalkát ültetnek” – tette hozzá.

Az előnevelt növények a 
héten kerülnek a helyükre, 
a virágfákat pedig várhatóan 
a hónap végén helyezik ki a 
Széchenyi utcára.

Tajthy Ákos

VISSZATÉRNEK A VIRÁGFÁK

Huszonhét virágfa kerül vissza a belvárosba. Fotó: Parai Roland

Fogadóóra az óvodák 
átszervezéséről



Az eredeti tervekben még nem 
szerepelt, hogy a Csokonai 
utcát meghosszabbítják a Fo-
nodáig, de a miskolci városve-
zetés kezdeményezésére hama-
rosan elkészül az elkerülőút 
Martinkertvárosban.

Május 15-étől megindulhat 
a személyforgalom, másnaptól 
pedig már a buszok is erre köz-
lekedhetnek. Az eredeti tervek 
még nem tartalmazták ezt a 
megoldást, a megépült terelőút 
jelentősen segít majd elvisel-
ni az Y-híd építése és az ennek 
nyomán elterelt forgalom miatti 
közlekedési nehézségeket.

A városvezetés a közlekedési 
problémák elkerülése érdekében 
sürgette egy alternatív útvonal 
kidolgozását. Március közepén 
kezdődtek a földmunkák a Cso-
konai utca folytatásánál. A szak-
emberek gépekkel eltávolították 
a humuszréteget, és ezután kez-
dődhetett meg a csaknem egyki-
lométeres új útszakasz kiépítése.

– Sikerült meggyőzni az 
Y-híd építését beruházó Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. képviselőit és a kormány-
zati illetékeseket, hogy a mar-
tinkertvárosiaknak és a miskol-
ciaknak is szüksége van erre az 
elkerülőútra – idézte fel a pénte-
ki sajtótájékoztatón a Velünk a 
Város frakcióvezető-helyettese, 
a DK önkormányzati képviselő-

je. Hegedűs Andrea hozzátette: 
ha nem épült volna meg ez a te-
relőút, akkor a lezárások nagyon 
megnehezítették volna Martin-
kertváros és Szirma elérhetősé-
gét, és a város több pontján is na-
gyobb dugók alakultak volna ki.

– A városvezetés következe-
tesen ragaszkodott hozzá, hogy 
az Y-híd építésének második 
üteme, a Kisfaludy utcai felüljá-
ró elbontása csak az elkerülőút 
átadása után vegye kezdetét. 
A terelőút az Y-híd átadásával 
sem szűnik meg, az továbbra is 
gyorsabb eljutást fog biztosíta-
ni a martinkertvárosiaknak, a 
szirmaiaknak, ha Miskolc észa-
ki vagy keleti városrészeit akar-
ják megközelíteni – mutatott rá 
a politikus.

A városvezetés a Velünk a 
Város-frakcióval együtt min-
denben partner volt a beru-
házóval, hogy a terelőút mi-
nél hamarabb elkészülhessen 
– emelte ki a Velünk a Város 
másik frakcióvezető-helyettese, 
a Jobbik önkormányzati képvi-
selője. Badány Lajos felelevení-
tette: decemberben intézkedtek 
a városépítési szabályzat mó-
dosításáról, amivel a város ré-
széről elhárították az akadályt 
a Csokonai utca továbbépülése 
elől a szennyvíztelepi út vasúti 
átjárójáig.

Az elkerülőút és a híd építési 
munkái jól haladnak: hamaro-
san elkészül az az egykilomé-
teres szakasz, amely hat és fél 
méter széles, kétszer egysávos 

forgalmi út lesz. – Az Y-híd át-
adása ugyan csak 2022 őszére 
várható, de addig sok munka 
van még hátra. Többek közt meg 
kell épülnie az új hídrész szerke-
zetének, a támfalaknak, a Pfaff 
Ferenc utcai P+R parkolónak 
és a Király, illetve a Vörösmar-
ty utca csomópontjába tervezett 
turbókörforgalomnak – sorolta 
Badány Lajos.

Kiemelte továbbá: ahogy a 
kerékpárút kialakításába, úgy 
itt is beépítették a civilszerveze-
tek véleményét, hiszen az új vá-
rosvezetés hivatalba lépése óta 
azon az állásponton van, hogy 
az Y-híd beruházása csak a mis-
kolciak igényeit maximálisan fi-
gyelembe véve jöhet létre.

Kujan István
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A terelőút jelentősen segíti majd elviselni a forgalom miatti közlekedési nehézségeket. 
Fotó: Juhász Ákos

Nagyszabású szemétszedési 
akciót tartottak pénteken a 
Tetemváron. 

Beindult a takarítás péntek 
délelőtt a Tetemváron, ahol 
az illegális hulladéklerakást 
szeretnék felszámolni. Nem 
csak a gép dolgozott azon-
ban, a helyiek is lapátot és ge-
reblyét ragadtak. A lakosok 
munkáját a civilszervezetek 
is támogatják.

„A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat 2018 óta biztosít 
programot a Tetemvár terü-
letén – mondta Balázs Sebas-
tian, programvezető. – Már a 
kezdetektől a helyi lakosokat 
is bevontuk a különböző ak-
ciókba. Több ízben volt már 
szemétszedés, de most talán 
ez az egyik legnagyobb, amit 
a városnak köszönhetően 
meg tudunk valósítani.”

Varga Andrea, Miskolc al-
polgármestere elmondta, 
komoly munka indult a Te-

temváron, mellyel az a cél-
juk, hogy a szegregátumokat 
„helyzetbe hozzák”, és élhető 
területeket alakítsanak ki.

„Fontos, hogy nem pilla-
natnyi akcióra készülünk, 
hanem egy hosszú távú, fo-
lyamatos munkára, ezért 
igyekszünk továbbra is euró-
pai uniós forrásokat megpá-
lyázni.” – hangsúlyozta.

Szopkó Tibor alpolgármes-
ter kiemelte, az egész Tetem-
várat érinti a probléma. „Van-
nak olyan területek, ahol ez 
jobban látszik, de alapvetően 
az egész körzetre jellemző ez 
a súlyos probléma.”

Hozzátette, amikor a lako-
sok bevonása nélkül szállí-
tották el a szemetet, az nem 
működött, folyamatosan új-
ratermelődött a sok hulladék. 
A mostani programtól azt 
várják a helyiek is, hogy az 
együttműködéssel megoldó-
dik a probléma.

Soós Péter

Szemétszedés  
a Tetemváron

Y-HÍD – HAMAROSAN 
ELKÉSZÜL AZ ELKERÜLŐÚT 

A jelenleg érvényes menet-
rendhez képest hétfőtől 
nyolcvanhattal több járat 
közlekedik majd a reggeli és 
a délutáni csúcsidőben.

Folytatás az 1. oldalról
Az MVK szakemberei fo-

lyamatosan azon dolgoznak, 
hogy a várható utasforgalom-
nak megfelelő menetrendeket 
alkalmazzák a miskolci közös-
ségi közlekedésben. A járatok 
május 10-étől, a tanítási idő-
szakban érvényes menetrendje 
letölthető a társaság honlapjá-
ról. Utazástervezéshez tovább-
ra is érdemes az MVK Mobi-
lON alkalmazást használni, 
amely a továbbiakban is min-
dig az optimális útvonalat ter-
vezi meg az úti cél eléréséhez – 
tette hozzá Juhász János.

Az MVK a hétről hétre ala-
kuló járványhelyzet, az isko-
lába és munkába járás révén 
felmerülő utazási igények, a 
tapasztalatok folyamatos bő-
vülése alapján év eleje óta 
többször is változtatta a me-
netrendjét. Márciusban, a 
szigorú lezárások – digitális 
oktatás, home office, boltzár 
– miatt egy rendkívüli menet-
rendet léptettek életbe, a jár-
ványügyi szabályokra azon-
ban ekkor és azóta is figyeltek: 
amennyiben a járatokon az 
ötven százalékot meghaladja 
a kihasználtság, rásegítőjára-

tokat indítottak. Április 17-én 
aztán új menetrendet vezettek 
be, ami már tartalmazott egy 
tanszüneti és egy tanulmányi 
időszaki menetrendet is. Ez 
utóbbi lép érvénybe hétfőtől.

A  villamosközlekedési igaz-
gató hozzátette: érdemes fi-
gyelni arra is, hogy májusban 
több alkalommal vágányzár 
lesz a villamosvonalon kar-
bantartási munkálatok miatt, 
ezért bizonyos szakaszokon 
átmenetileg villamospótló au-
tóbuszok fognak közlekedni.

A koronavírus-járvány mi-
att még decemberben beve-
zetett több ideiglenes intézke-
dését is visszavonja az MVK 
hétfőtől. Az autóbuszok és vil-
lamosok első részének kordo-
nozása megszűnik, így vala-
mennyi járművön az első ajtót 

is igénybe lehet venni felszál-
láskor, a járművezetők újra 
tudják ellenőrizni az utazási 
okmányokat.

Hétfőtől újra lehet jegyet vá-
sárolni a járművezetőknél. Az 
MVK azonban kéri, hogy aki 
teheti, elővételben vásároljon 
jegyet, illetve aki rendelkezik 
okostelefonnal, annak érde-
mes megfontolnia a mobil-
jegy használatát. Az enyhítés 
az MVK Zrt. Szervizbázisát 
is érinti, mely hétfőtől ismét 
megnyitja kapuit.

A biztonságos utazás sza-
bályai nem változnak, köte-
lező az orrot és szájat elta-
karó maszk, ezért az MVK 
az utazóközönség segítségét, 
együttműködését kéri, hi-
szen egészségünk megőrzése 
mindannyiunk érdeke.         TÁ

Enyhít a korlátozásokon az MVK 

Újabb országos jótékony-
sági kezdeményezéshez 
csatlakozott Miskolc, a vá-
ros esélyautóját pénteken 
adták át.

Miskolc is csatlakozott a 
fogyatékossággal élő embe-
rek mindennapjait megköny-
nyítő Esélyautó-programhoz. 
A jövőben a Miskolci Egye-
sített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény 
(MESZEGYI) működését se-
gítő SEAT Leon kombit pén-
teken délben adták át a Szent 
István téren.

– Az Esélyautó Magyaror-
szág Kft. azzal a céllal alakult 
meg, hogy az öt legnagyobb, 
fogyatékos embereket tömö-
rítő érdekvédelmi szervezettel 
közösen támogatást nyújtson 
a mozgás-, hallás- és látássé-
rült emberek, valamint au-
tista és értelmi fogyatékos 
személyek hétköznapjaiban 
– mondta az átadót és a tá-
mogatási szerződés aláírását 
megelőzően a karitatív vállal-
kozás ügyvezetője.

Eleki József azt mondta, 
a koronavírus-világjárvány 
még nehezebb helyzetbe hoz-
ta a fogyatékkal élőket, illetve 
az őket ellátó nonprofit szer-
vezeteket, hiszen ők intéz-
ték ellátottjaik mindennapos 

bevásárlását, esetlegesen a 
gyógyszerek beszerzését.

Az első esélyautót tavaly 
nyáron Szombathelyen adták 
át, de a program segítségével 
jutott már fogyatékkal élőket 
segítő gépkocsi például Kecs-
kemétre és Nyíregyházára is.

– Miután az első esélyau-
tók már kifogástalanul telje-
sítik feladatukat, Miskolc is 
szívesen csatlakozott az or-
szágos kezdeményezéshez 
– ezt már Miskolc polgár-
mestere jelentette ki az esemé-
nyen. Veres Pál hangsúlyozta, 
a MESZEGYI munkatársai, a 
városi intézményhálózat, va-
lamint a miskolci rendészet az 
elmúlt hosszú és nehéz hóna-
pokban kemény munkát vég-
zett annak érdekében, hogy 
minden rászorulót el tudjanak 
látni. Hozzátette, az autónak 
természetesen a világjárvány 

tombolása után is lesz helye 
Miskolcon, segíteni fogja a vá-
rosi szociális intézményháló-
zat mindennapi működését.

A gépjárművet a SEAT 
márka vezérképviselete, a 
Porsche Hungaria ajánlotta 
fel, és a helyi SEAT márkake-
reskedő, a Miskolc Autó ké-
szítette fel. Emellett egy évvel 
ezelőtt csatlakozott az Esély-
autó programjához a Merca-
rius Flottakezelő Kft. is, ami 
azóta aktívan támogatja a kö-
zös munkát, és hozzájárul a 
mozgássérült emberek mobi-
litásának biztosításához.

Eleki József hozzátette: a 
szervezet a jövőben még több 
márkakereskedéssel és telepü-
léssel szeretne együttműköd-
ni, hogy minél több érintett-
nek, vagyis fogyatékossággal 
élőnek tudjon segíteni.

Tajthy Ákos

ESÉLYAUTÓ SEGÍTI  
A MESZEGYI MUNKÁJÁT 

Májusban több alkalommal vágányzár lesz a villamosvonalon. 
Fotó: Mocsári László
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Határ Győzőtől Szabó Mag-
dáig – akár így is lehetne 
hívni a miskolci bölcsészkar 
alapítódékánjának veze-
tői időszakát. Életműve és 
munkássága elismeréseként 
Miskolc városa díszpolgári 
kitüntető címet adományo-
zott neki.

Kabdebó Lóránt erdélyi ma-
gyar-örmény családból szár-
mazó irodalomtörténész, kri-
tikus, egyetemi tanár jelenleg 
szülőhelyén, Budapesten él, de 
Miskolcra is otthonaként te-
kint a 84 éves professzor.

– Mint kiderült, velem 
együtt egy daganat is nőtt 
édesanyámban, akinek emi-
att be kellett mennie Gyön-
gyösről a Rökk Szilárd utcai 
Budapesti Magyar Királyi 
Bábaképző Intézetbe, így ott 
jöttem a világra, ahol példá-
ul Pilinszky János is – mesél a 
születése kalandos körülmé-
nyeiről Kabdebó Lóránt, aki 
megnyugtatásként hozzátette, 
anyukáját sikerült az orvosok-
nak rendbe hozniuk.

Édesapja mérnök volt, aki 
36 hónap frontszolgálat, majd 
a Műegyetem elvégzése után 
Gyöngyösön a városi köz-
művek mérnökeként a Mát-
ra Trianon utáni üdülőhely-
lyé fejlesztésén és a városnak a 
nagy tűzvészt követő kifejlesz-
tésén munkálkodott. Majd az 

ÉMÁSZ létrejöttével az új 
központba, Miskolcra költö-
zött családjával.

– Kezdetektől Földes-di-
ák lettem – emlékszik vissza 
középiskolás éveire Kabdebó 
Lóránt, aki azt is elmondta, 
hogy nagyon jó pedagógusok 
keze alatt nevelkedett abban 
az időben. – Azt, hogy nem 
mérnök lettem, mint az apám, 
a tanáraimnak köszönhetem.

Mielőtt leérettségizett vol-
na, megnyerte magyar iro-
dalomból az országos ta-
nulmányi versenyt. A döntő 
témája volt: A drámaiság Jó-
kai regényírói munkásságá-
ban. Ez fontos ponttá vált az 
életében. – Ekkor kérdeztem 
meg apámat, hogy nagyon 
megharagudna-e, ha nem a 
mérnöki pályát választanám.

Kabdebó Lóránt, miután 
1958-ban magyar-történelem 
szakon tanári oklevelet szer-
zett az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettu-
dományi Karán, 1958 és 1970 
között – 12 éven át – mindkét 
szaktárgyát tanította Miskol-
con. Kezdeményezésére he-
lyeztek el emléktáblát a Mis-
kolcon született Dayka Gábor 
költőnek (1769-1796) a Földes 
Ferenc Gimnázium főbejára-
ta mellé, ahol Dayka az iskola 
helyén állt minorita algimná-
ziumban tanult. Mindemellett 
számos történet köti a város-

hoz. Felesége és két fia Mis-
kolc szülöttei.

– A kandidátusi tudomá-
nyos fokozatot (a mostani PhD 
elődjét) szerettem volna meg-
szerezni, ehhez kértem témát 
a Magyar Tudományos Aka-
démián. Megjelent egy ta-
nulmányom a Borsodi Szem-
lében, amit jónak tartottak, 
ezért Szabolcsi Miklós, az MTA 
Irodalomtörténeti Intézeté-
nek akkori osztályvezetője azt 
mondta, írjak Szabó Lőrincről 
monográfiát annak a hagya-
téknak az alapján, ami akkor 
került az akadémiai könyvtár-
hoz. Így indult, hogy egy nagy 
nemzeti klasszikus neve a paj-
zsommá vált: én lettem Szabó 
Lőrinc monográfusa. Az én 
feladatom lett az ő helyét meg-
találni abban a viharos század-
ban. Ez egy csoda volt.

1962-ben megszerezte az 
egyetemi doktori, majd 1969-
ben a kandidátusi tudomá-
nyos fokozatot. 1962 és 1984 
között a Miskolcon megjele-
nő Napjaink című észak-ma-
gyarországi irodalmi folyó-
irat főszerkesztő-helyettese és 
versrovatának vezetője is volt.

Kabdebó Lóránt 1970-től a 
fővárosi Petőfi Irodalmi Mú-
zeum osztályvezető főmun-
katársa volt 1990-ig. Ez idő 
alatt írta meg háromkötetes 
Szabó Lőrinc-monográfiáját 
(1970, 1974, 1980), és szerez-

te meg akadémiai doktori cí-
mét (1990). 1989-től 1993-ig a 
megújuló pécsi Janus Panno-
nius Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Kar Iro-
dalmi Tanszékének vezetője 
volt, 1991-től egyetemi tanár-
ként. 1993-ban visszahívták 
Miskolcra, ahol nagy feladatot 
szántak neki: befejezni a vala-
hai Nehézipari Műszaki Egye-
tem kibővítését, megszervezni 
a Bölcsészettudományi Kart.

– Amikor a Bölcsészettu-
dományi Intézet kari rangra 

emelkedett, nyakamba akasz-
tották a dékáni láncot. Az 
igazi meglepetés ellenben egy 
levél formájában várt, azóta is 
ott van bekeretezve profesz-
szori szobám falán: Terplán 
Zénó, az egyetem ikonikus 
professzora gyönygybetűivel 
gratulált karrá válásunk al-
kalmából.

Kabdebó Lóránt dékánsá-
ga idején lett Határ Győző az 
első, bölcsészek által javasolt 
író-díszdoktora a valahai, sel-
mecbányai műszaki hagyo-

mányokra épülő akadémia 
utódának. Ez egyfajta áttörés-
nek számított, ami egy szépen 
megírt keretes szerkezet első, 
de nem leghangosabb szóla-
ma lett végül. Mivel a szabá-
lyok szerint 65 éves kor felett 
nem lehet egyetemi tisztséget 
vállalni. Egy hónappal azelőtt, 
mielőtt betöltötte a fent emlí-
tett kort, átadta a dékáni lán-
cot és a talárt. A leköszönés 
pedig királydrámába illett.

– Abban az évben Szabó 
Magda lett az egyetem álta-
lunk javasolt díszdoktora, 
szintén az én javaslatomra. Az 
ország legjobb élő írói között 
tartották akkor már számon, 
de valaha tudósnak indult, hi-
szen a Debreceni Egyetemen 
latin szakosként doktorált 
ifjabb éveiben. Ekkor is latin 
nyelven hálálta meg a kitün-
tetését.

A bankett után Szabó Mag-
da félreszólította a leköszönő 
dékánt, szavai azóta is élénken 
élnek Kabdebó Lóránt emlé-
kezetében.

– Megjegyezte: ahogy meg-
rendezted ezt a felköszöntést 
és a búcsúzásodat ez olyan 
volt, mintha Shakespeare írta 
volna meg valamelyik ki-
rálydrámájában.

Kabdebó Lóránt munkás-
sága alapján méltó a Miskolc 
Város Díszpolgára kitüntető 
címre.                        Bájer Máté

MISKOLCRA IS OTTHONAKÉNT TEKINT 

„Az embernek tanulnia kell 
ahhoz, hogy felzárkózzon 
a nemzetközileg elfogadott 
alapelvekhez” – véli Sólyom 
Enikő, aki húsz éven át ve-
zette a GYEK-et. Nyugdíjas-
ként még mindig hivatásá-
nak él: gyerekeket gyógyít.

Sólyom Enikő Szatmárö-
köritón született és a Debre-
ceni Orvostudományi Egye-
temre járt. 1968-ban szerzett 
diplomát, majd további há-
rom szakképesítést szer-
zett. A megyeszékhelyre szi-
gorló évében jött, 1967-ben. 
– Anyai ágon a felmenőim 
ugyan itt éltek, de nem ez volt 
a fő szempont, amiért Mis-
kolcot választottam. Nem pá-
lyáztam egyetemi állást, mert 
nem a tudományos tevékeny-
ség volt az életcélom, hanem 
elsősorban a gyógyítás. Mi-
kor végzős voltam, a nagy 
tudású és hírű Velkey László 
keltette fel a figyelmemet, aki 
Miskolcon a Megyei Gyer-
mekkórházat vezette. Mellet-
te akartam dolgozni és tanul-
ni. Soha nem bántam meg, 
hogy ide jöttem. Itt ki lehetett 
teljesedni: az életem lénye-
ge, vagyis a gyógyítás mellett 
az orvostovábbképzésben is 
részt tudtam venni – mondta 
a főorvos, aki 1988-ban meg-
védte az orvostudomány kan-
didátusa tudományos címet.

Közreműködött és kiemel-
kedő szerepe volt a Gyermek-
egészségügyi Központ mega-
lapításában. Ez az intézmény 
1976-ban szinte egyedülálló-
an új, korszerűen felszerelt, 
koncentrált ellátást biztosító 
volt. Létesítése országosan is 
nagy elismerést váltott ki.

– A megyére napjainkig jel-
lemző a koraszülött és az idő-
re kis súllyal születők magas 
aránya. Ennek szociokultu-
rális magyarázata van. Emi-
att és a gyermekgyógyászat 

rohamos fejlődése miatt volt 
előremutató egy egységesen 
szervezett és irányított, spe-
ciális feladatokra is alkalmas 
gyermekgyógyászati központ 
létesítése, ahol szakembere-
ket is képeznek. Így jött létre 
a négyszáz ágyas gyermek-
kórház, ahol a 2000-es évekre 
az országos átlagra csökkent 
a csecsemőhalálozás – nyilat-
kozta.

A Gyermekegészségügyi 
Központban irányításának 
húsz éve alatt sok új eljárást, 

funkciót vezettek be: csontve-
lő- és őssejt-transzplantáció, 
vesepótló kezelések, gaszt-
rointesztinális eszközös diag-
nosztika, polyszomnographi-
ás laboratórium, sürgősségi 
ellátás, gyermekégéscentrum, 
az enzim-hormonpótló és 
biológiai terápiák alkalma-
zása. Az intenzív osztály, a 
Női Tejgyűjtő Állomás és 
Tejkonyha korszerűsítése, a 
gyermekpszichiátriai ambu-
láns ellátás újjászervezése, 
PIC és Koraszülött Osztály, a 
városi gyermekorvosi ügyelet 
GYEK-be telepítése, a Peter 
Cerny Gyermekmentő Ala-
pítvány működésének lokális 
indítása.

Oktatómunkájában ki-
emelkedik a graduális és 
posztgraduális orvosképzés 
a Haynal Imre Egészségtu-
dományi Egyetem II. Gyer-
mekgyógyászati, később a 
Debreceni Egyetem Orvosto-
vábbképző Tanszékén egyete-
mi docensi beosztásban ellá-
tott tevékenysége. Az ápolók 
és a védőnők képzése fiatal 
orvos korától alapfeladata 
volt, majd a Miskolci Egye-
tem Egészségtudományi In-
tézetében a védőnőképzés 
területén főiskolai tanárként 
adta tovább szakmai tudását.

Soha nem számolta meg, 
hogy hány évet fektetett bele 
ismeretei tágításába. – A mai 

napig tanulok. Az orvoslás-
nak ez a lényege, különösen 
akkor, amikor korszerűsödő 
fázisban van az orvostudo-
mány. A szüleim döntése mi-
att 3 éves koromtól tudatosan 
készültem erre a feladatra. 
Az orvosi hivatást csak ak-
kor tudja az ember hasznosan 
gyakorolni, ha mindennap 
örömet jelent számára, hogy 
bemegy dolgozni – mond-
ta a főorvosnő, aki 2011-től 
nyugíjasként folytatta gyó-
gyító tevékenységét.

Férje szintén orvos, uroló-
gus-nefrológus, fiuk környe-
zetmérnök és grafikai ter-
vező, lányuk intézetvezető a 
Miskolci Egyetem Társada-
lomtudományi Intézetében.

Sólyom Enikő a Gyer-
mekgyógyászat című folyó-
irat szerkesztőbizottságának 
munkatársa, a Mucoviscido-
sis Hungarica folyóirat főszer-
kesztő-helyettese, és évtizedek 
óta tagja a Gyermekgyógyá-
szat folyóirat tanácsadó testü-
letének.

Részt vett a Gyermekgyó-
gyászati és a Klinikai Geneti-
kai Szakmai Kollégium szak-
mai tevékenységében, elnöke 
volt az Iskolaorvosi Munkacso-
portnak és a MAB Endokrin és 
Anyagcsere Munkabizottság-
nak. A MAB Gyermekgyó-
gyászati szekciójának titkára, a 
Magyar Gyermekorvosok Tár-

sasága vezetőségi tagja volt. Je-
lenleg több alapítvány munká-
ját támogatja.

A gyermekgyógyászatról és 
a gasztroenterológiáról szá-
mos könyve jelent meg. A 
2019-es Múltidéző – Emlékek 
és dokumentumok Velkey 
László a Gyermekegészség-
ügyi Központ alapítója irán-
ti tisztelet jeléül készült kötet 
szerkesztője.

Évtizedeken át gyógyítot-
ta a miskolci és környékbe-
li gyermekeket. Több ezren 
köszönhetik életüket áldo-
zatos munkájának. Specia-
litásai közé tartozik a gaszt-
roenterológia, az endokrin 
és anyagcsere-, valamint a 
veleszületett anyagcsere-be-
tegségek. A szakma számta-
lan díjjal ismerte el tudását. 
Tudományos tevékenységei 
mellett kiemelkedő színvo-
nalon működtette a Velkey 
László Gyermekegészségügyi 
Központot. Orvosi munká-
ját magas szakmai tudással 
és elkötelezettséggel, a gyer-
mekek és munkatársai iránti 
szeretettel és megbecsüléssel 
végzi. Nemzedékeket nevelt, 
tanított, gyógyított. Szemé-
lyét munkatársai is méltán 
tekintik példaképnek. Sok-
rétű életműve alapján méltó 
a Miskolc Város Díszpolgára 
kitüntető címre.

Répássy Olívia

HÁROMÉVES KORÁTÓL ORVOSNAK KÉSZÜLT 
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Tánczos Tamás közműve-
lődési szakember, Miskolc 
város kulturális életének 
tevékeny alakítója, akinek 
munkásságát még generá-
ciók őrzik szívükben.

Földmérőnek tanult, de 
nem ez lett a hivatása. 1980-
tól Tiszalúcon, a közművelő-
désben kezdett el dolgozni, 
aminek alapjait Sárospata-
kon sajátította el. 1983-ban 
a Gárdonyi Géza Művelődé-
si Házba került, ahol kiemel-
kedő feladata volt a Borsodi 
Fonó Nemzetközi Folklór-
fesztivál lebonyolítása, majd 
rendezvények megvalósítása 
az Avas-déli lakótelep isko-
láiban. Részt vett a Miskolc-
tapolcai Nagy Vízikarnevál 
és az Avasi Lakótelepi Napok 
létrehozásában is. 1987-től a 
Vasas Művelődési Központ 
műsorosztályának vezetője, 
majd egy év múlva a B.-A.-Z. 
Megyei Önkormányzat Mű-
velődési Osztályának főe-
lőadója lett.

1998-tól az Ady Endre 
Művelődési Ház közművelő-
dési szakalkalmazottja volt, 
2004-től tanácsosi címmel. 
Hozzá tartozott a Diósgyőri 
vár, ahol megháromszorozta 
a látogatottságot, népszerű 
idegenforgalmi helyszínné 
és kulturális központtá téve 
azt. 2003-ban részt vállalt 
a Felső-magyarországi Vá-

rak Egyesületének megala-
kításában, 2005-ig elnökségi 
tagja volt.

2004-től a miskolci Ifjú-
sági és Szabadidő Ház igaz-
gatója lett. A város életében 
kiemelkedő, országos is-
mertségű rendezvények va-
lósultak meg vezetése alatt. 
Egyik legnagyobb szakmai 
sikerének tartotta fesztivál-
igazgatóként a „Regiment-
fest” Díszelgő Alegységek és 
Katonazenekarok Nemzet-
közi Fesztiválját.

Kollégája, Madácsi Ág-
nes tizenöt éven át dolgozott 
együtt vele. – Óriási szak-
mai tudással rendelkezett, 
tapasztalatát szeretettel osz-

totta meg régi és új mun-
katársaival. Együttgondol-
kodással segített minket, és 
mindig hihetetlen türelem-
mel fordult felénk, szinte na-
ponta biztatott. Munkájára 
jellemző volt a hivatástudat, 
a pontosság, a következetes-
ség, az emberek és a szakma 
szeretete. Maximálisan töre-
kedett arra, hogy a legjobbat 
adja a közönségnek, fantasz-
tikus rendezvények születtek 
általa. A városért, a miskol-
ciakért dolgozott – mondta a 
kulturális menedzser, hozzá-
téve, megérezte, hogy mi tet-
szik az embereknek.

2011-ben az újonnan ala-
kult Miskolci Kulturá-
lis Központ igazgatójaként 
szervezte a város kulturális 
életét. Egy év múlva hét in-
tézmény munkáját koordi-
nálta és irányította nyugdíj-
ba vonulásáig, amelyet már 
nem tudott jól megérdemelt 
pihenéssel tölteni: hatvanöt 
évesen, 2020. december 24-
én elhunyt.

2004-ben Miskolc Város 
Nívódíját, 2013-ban pedig a 
kulturális szakemberek leg-
magasabb szakmai kitünte-
tését, a Bessenyei György-dí-
jat kapta meg.

Nagyívű pályája bizonyítja 
elhivatottságát, mely alapján 
méltó a Pro Urbe kitüntető 
címre.

Répássy Olívia

Érezte az embereket
Pro Urbe kitüntető címmel 
ismerte el Miskolc Váro-
sa a Szimbiózis Alapítvány 
Közösségének több mint két 
évtizedes munkáját. Az in-
doklás szerint az teszi őket 
erre méltóvá, hogy hazai és 
nemzetközi innovatív prog-
ramjai, értékteremtő tevé-
kenységei öregbítik a város 
hírnevét és a helyi társada-
lom szolidáris attitűdjét.

A Szimbiózis Alapítvány 
1999-ben annak a filozófiának 
az égiszében jött létre, mely 
szerint a fogyatékossággal élő 
embereket teljes értékűnek te-
kintik, a normalitás egyik va-
riánsának. Erre utal a névvá-
lasztás is.

Az alapítvány szakmai kö-
zössége komplex szociális-fog-
lalkoztatási rendszert, kü-
lönböző alap-, és szakellátási 
intézményeket és számos in-
novatív programot működtet a 
fogyatékos személyek számára 
Miskolcon. A fogyatékosság-
gal élő fiatalok nappali ellátá-
sa, lakhatása, foglalkoztatása, 
integrációja mellett több mint 
két évtizede biztosítják a fo-
gyatékos gyermekeket, fiatalo-
kat nevelő családok tehermen-
tesítését speciális szállítás és 
nyári napközis táborok szer-
vezésével, illetve gyermekfel-
ügyelet biztosításával.

Jakubinyi László, a szervezet 
elnöke azt mondja, a Szimbió-

zis a kezdetek óta egy igazi kö-
zösségként működik, melynek 
tagjaira és az együtt elért ered-
ményeire nagyon büszke.

– A fontos ügyekben sem az 
elnök dönt, hanem a közös-
ség, hiszem, hogy ez az egyik 
kulcsa az eredményességünk-
nek. Az nagyon fontos, hogy 
ebben a közösségben aktívan 
részt vesznek a fogyatékosság-
gal élő emberek is. Ez adja azt a 
különleges ízt, vagy ha tetszik 
színpompát a működésünk-
höz, amitől igazán egyediek 
lettünk – hangsúlyozta.

A Szimbiózis Alapítvány 
által létrehozott szolgáltatá-
si paletta olyan komplex és 
egyedülálló Magyarországon, 
melyet más városok méltán 
megirigyelhetnek. Értékte-
remtő tevékenységükkel fo-
gyatékosságügyi és társadal-
mi vállalkozási vonatkozásban 
Miskolcot az érintett csalá-
dok számára az egyik legélhe-
tőbb várossá tették. Jól jellemzi 
mindezt a járványidőszakban 

tett helytállásuk is, illetve a 
Covid-19 kitörésekor elsőként 
indított speciális infovonal és 
az otthonukban ragadt érin-
tetteket segítő programjuk.

Jakubinyi László úgy fo-
galmazott, személyesen neki 
és a Szimbiózis közösségének 
is nagy megtiszteltetés Mis-
kolc Pro Urbe kitüntető címe. 
„Magam huszonöt éve élek 
Miskolcon, és büszkén jelen-
tem ki: a kertemben, valamint 
a Baráthegyen elültetett fáim-
hoz hasonlóan én is gyökeret 
eresztettem. Az elmúlt két és 
fél évtizedben ráéreztem: mis-
kolcinak lenni kitüntetettség, 
egyediség, ha úgy tetszik, ki-
válóság. Miskolc egy olyan kö-
zösség, amelyik összetart, ami-
kor kell, ugyanakkor nagyon 
kritikus tud lenni magával és 
tagjaival szemben. Éppen ezért 
hiszem, hogy egy ilyen közös-
ségtől elismerést kapni fantasz-
tikus dolog, felemelő érzés – 
zárta gondolatait az alapítvány 
elnöke.                      Tajthy Ákos

Igazi közösségként működnek 

Pro Urbe kitüntető cím-
mel ismeri el a város a 88. 
életévét betöltött dr. Marija 
Nikolaeva munkásságát. 
A néhai Mazsaroff Miklós 
festőművész felesége nem-
csak emberi mivoltában, 
tetteiben, értelmiségiként 
felvállalt erkölcsi felelőssé-
gével, hanem – a szó legne-
mesebb értelmében – mis-
kolci polgárként is méltóvá 
vált az elismerésre.

Bulgáriában született, de 
több mint 60 éve Miskolcon 
él dr. Marija Nikolaeva, férjé-
vel 1958-ban költöztek ide. – 
Hogy bemutasson a szüleinek, 
három hétre érkeztem. Aztán 
úgy alakult, hogy 63 éve élek 
Miskolcon – mondja. – Az első 
hónapok nehezek voltak szá-
momra, hiszen egyáltalán nem 
tudtam magyarul, bevásárolni 
is nehezen ment. Nagyon sze-
rettük viszont a kulturális ese-
ményeket, először filharmó-
niakoncertekre jártunk, majd 
amikor már jobban értettem a 
nyelvet, a gyönyörű színházat 
is rendszeresen látogattuk.

Azt mondja, eleinte azt sem 
tudta, hol fog dolgozni, idő-
vel azonban bekerült előbb a 
Semmelweis, majd a megyei 
kórházba. Nyugdíjba a város 
egyik legjobb nevű, elismert 
szemészorvosaként vonult 
2010-ben a MÁV Rendelőin-
tézetből.

Szülőhazájában mindössze 
25 éves koráig élt. – Most már 
ott érzem magam vendégnek; 
egykori szülőházunk helyén 
ma gyár áll. Miskolcon har-
monikus volt az életünk, egy-
szer nem éreztem azt, hogy 
egyedül vagyok egy idegen 
országban.

Aktív közéleti szerepvállalá-
sát jól mutatja, hogy részt vál-
lalt az 1995-ben megalakult 
Miskolci Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat megalapításá-
ban, három évig elnöke, majd 
2009-ig vezetőségi tagja volt. 
Fontosnak tartja, hogy gyer-
mekei, unokái és dédunokái 
továbbvigyék és éltessék a bol-
gár hagyományokat is.

Festőművész férje pályá-
ját mindig támogatta, és az ő 
emléke megőrzésének gondo-
latával alapította meg 2009-
ben a Mazsaroff Miklós-dí-
jat, hogy segítse a Miskolcon 
és környékén élő tehetséges 
fiatal pályakezdő képzőmű-
vészeket. A Miskolci Galériá-
val közösen számos csoportos 
kiállítást szervezett a díjazot-
taknak Budapesten, de példá-
ul Szófiában is.

– Mindenkinek szüksége 
van a kezdőtámogatásra, ezt 
átéltük a férjemmel. De kikö-
töttük, hogy a művésznek egy 
év után egyéni kiállítása legyen 
a galériában.

Miskolc városának egyéni 
kulturális értékeire is figye-
lemmel van. Több kiállítást 
juttatott el a Szófiai Magyar 
Kulturális Intézetbe, majd 
ezek továbbvándoroltak Bul-
gária több nagy városába.

Férje hagyatékát és szellemi 
örökségét a díjon túl emlékki-
állításokkal is életben tartja, 
gondoskodó figyelme és erőfe-
szítése nélkül Mazsaroff Mik-
lós életműve alig lenne látható; 
megmentette Miskolcnak egy 
miskolci művész szellemi, er-
kölcsi és festészeti hagyatékát.

Példaértékű az is, hogyan 
vállalta egy számára idegen or-
szág és város kultúráját, köze-
gét, és hogyan tagozódott be 
Miskolc szellemi életébe.

Kujan István

Egy miskolci polgár Bulgáriából 
MISKOLC VÁROS DÍSZ-

POLGÁRA kitüntető cím: dr. 
Sólyom Enikő

MISKOLC VÁROS DÍSZ-
POLGÁRA kitüntető cím: Kab-
debó Lóránt

PRO URBE kitüntető cím: 
dr. Marija Nikolajeva, a Szim-
biózis Alapítvány közössége, 
Tánczos Tamás (posztumusz)

Gálffy Ignác-életműdíj: Fü-
geczki Róbertné

Herman Ottó tudományos 
díj: dr. Fazekas Csaba

Szemere Bertalan közéleti 
díj: Juhász Géza

Szabó Lőrinc irodalmi díj: 
Némethi Lajos

Kondor Béla képzőművészeti 
díj: dr. Kavecsánszky Gyula

Reményi Ede zenei díj: 
MDB Swing & Jazz Zenei 
Egyesület

Déryné színházi díj: Rusz-
nyák Gábor

Miskolc Város Építészeti Al-
kotói díj: Szűcs Gábor

Bizony Ákos Kitüntető Jogi 
díj: dr. Panyi Béla

Benkő Sámuel-díj: dr. Szem-
csákné dr. Kovács Éva, Mély-
pataki Rita

Pedagógiai díj: Maleczkyné 
Hallók Edit, Pilz Olivér, Sol-
tészné Széles Lúcia

„Miskolc Város Turizmusá-
ért” díj: Deutsch Miklós

„Az év sportolója” díj: Med-
gyessy Dóra, Tugyi Levente, Je-
gesmedvék U21 csapata

„Miskolc Város Sportjáért” 
díj: Király Sándor

„A Civilek Támogatásáért” 
díj: Seres Zsuzsanna

„Az Év Civil Szervezete” díj: 
Miskolci Autista Alapítvány

Pro Minoritate díj: Orsós Já-
nos

Nívódíj: a „Csendes éj Mis-
kolcon” karácsonyi videóüze-
net, Csóka Edit, Csiribiri 
Zenekar, Diósgyőri Képzőmű-
vészeti Stúdió 76., Gajdos Ist-
ván Józsefné, István Nádor 
Borlovagrend, Magyar Rákel-
lenes Liga Miskolci Alapszer-
vezete

Az Egyetemért – A Városért 
díj: prof. dr. Nagy Aladár

Pro Urbe 2021 díjazottak 



A kulturális időtöltés sztra-
toszférája olvasgatás mellett 
kortyolni egy forró italt: ezt 
kínálja Miskolc egyetlen lib-
resszója.

Ha azt írnánk, új üzlettel bő-
vült a sétálóutca, csak félig lenne 
igaz. Régi üzlet folytatja ugyanis 
megújult életét a színház mellet-
ti utcasarkon. Az Antikvárium-
ban libresszó várja a vendégeit a 
nyitás óta. Ez a kifejezés gyakor-
latilag egy olyan könyvesboltot 
takar, ami kávézó is egyben.

– Évek óta formálódott az 
ötlet – meséli Vanyó Judit, az 
Antikvárium Kávézó vezetője. 
– Külföldön régóta élő dolog, 
hogy ugyanabban az üzletben 
működjön egy könyvesbolt és 
egy kávézó is. Errefelé azonban 
ez kuriózumnak számít. Nagy-
szülőktől hallottam csak törté-
neteket, hogy a 70-es években 
hasonló bolt működött a Se-
lyemréten.

A libresszó célja nem csak 
az volt, hogy ezzel a nálunk 
kuriózumnak számító stílus-
sal csalogassák be a vendége-
ket. Szerették volna megmen-
teni az Antikváriumot is, ami a 
miskolci sétálóutca egyik régi, 
kedvelt eleme.

– A korábbi tulajdonossal 
többször beszélgettünk erről 
az ötletről. Ő azt mondta, nem-
sokára nyugdíjba megy, és ak-
kor átadja a terepet. Az Antik-
várium az eddigi formájában 
nem tudta fenntartani magát: 
ha másnak adta volna el, biz-
tos, hogy másképp alakul az 
üzlethelyiség sorsa. Úgy gon-
dolom, egy megyeszékhelynek 
fontos, hogy legyenek olyan 
kulturális örökségei, amik va-
lamilyen formában emléket 
állítanak a múltnak. Az Antik-
váriumot szerintem érdemes 
megmenteni – ha ennek az a 
módja, hogy részben kávézóvá 
alakul, akkor úgy.

Ott jártunkkor egy hölgy, 
aki előtte a polcokat böngészte, 
a pultnál feltette azt a kérdést, 
ami a boltban mostanság legy-
gyakrabban előkerül: itt lehet 
könyveket venni még?

– Igen, lehet. Sőt! Reméljük, 
a mostani nyitás nem csak át-
meneti állapot. A tervünk az, 
hogy olyan hely legyünk, ahová 
az ember nem csupán könyvet 
vásárolni jön be, vagy meginni 
egy kávét, de össze is köti a két 
tevékenységet. Szerencsére nem 
ritka, hogy valaki betér, szétnéz, 
vesz egy könyvet, majd leül, és 
elkezdi lapozni egy ital mellett. 
Ez adja a hely igazi hangulatát. 
Na meg az eredeti formájában 
meghagyott belső.

A mozaikos fal és a többi bel-
ső elem továbbra is megmaradt, 
ahogy az antikvárius hölgy is 
ugyanaz harminc éve: minden 
polc tartalmát úgy ismeri, mint 
a pincérek a kávékat, italkészle-
tet. Az üzlet továbbra is keres-

kedik, fel is vásárol, bár szelek-
tál a könyvek között.

– Manapság az interneten ren-
geteg dolog elérhető. Ezért fontos, 
hogy olyan köteteket tartsunk, és 
olyan témákat célozzunk meg, 
ami a leginkább érdekli az embe-
reket. Furcsának tűnhet, de ren-
getegen keresnek szépirodalmat, 
ifjúsági– és gyermekkönyveket, 
kalandregényeket, útikönyve-
ket. A lexikonokat, amik régen 
igen keresettek voltak, ma már 
közel sem viszik annyira, hiszen 
néhány kattintással elérhetőek a 
legfrissebb szószedetek.

Vanyó Judit szerint a könyvek 
és a kávé nagyjából ugyanolyan 
mértékben csábítják be a ven-
dégeket az első hét tapasztalatai 
szerint.

– Voltak, akik úgy ültek be, 
hogy azelőtt még soha nem jár-
tak az Antikváriumban. Mások 
visszajáró vendégként érkeznek, 
és megörülnek a kávézónak.

Bájer Máté
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Spekker Sára azokat a dol-
gokat emelte ki írásában, 
amik széppé varázsolják 
számára Miskolcot.

Miskolcról írt verset egy 
11 éves hejőcsabai kislány. 
Spekker Sára saját élménye-
it szedte rímekbe többek 
közt Miskolctapolcáról, Lil-
lafüredről, a Diósgyőri vár-
ról, a helyi közlekedésről és 
a Kocsonyafesztiválról. Az 
iskolában és a család isme-
rősi körében akkora sikert 
aratott a vers, hogy a kislány 
szülei elküldték Veres Pál 
polgármesternek, aki szin-
tén szívébe zárta azt.

Spekker Sára egyébként 
átlagos kislánynak tűnik: 
imádja egyéves kistestvérét, 
szeret játszani és iskolába 
járni. Emellett szabadidejét 
legszívesebben írással tölti: 
verseket költ. A születés– és 
névnapokon családját, ro-
konait saját szerzeményei-
vel köszönti. Írt már verset 
a Balatonról, nyaralásról, 

karácsonyról, szilveszterről, 
sőt, a koronavírushoz köt-
hető élményeit is rímek közé 
zárta. Legutóbb lakóhelyét 
választotta témának.

– Arra gondoltam, hogy 
írnék egy verset a város-
ról, ahol élek – nyilatkozta 
Spekker Sára lapunknak. – 
Megmutattam anyukámnak, 
ő pedig a tanár néninek – 
mindkettőjük szerette. Úgy 
gondoltam, ha két felnőtt-
nek így tetszik, elküldöm az 
írást a város vezetőjének, Pál 
bácsinak is. Bár nem is re-
ménykedtem benne, de na-
gyon kedvesen válaszolt.

Sárát leginkább az zavar-
ta, hogy annyian tüntetik 
fel rossz színben Miskolcot, 
a várost, amit ő úgy szeret. 
Ezért versében azokat a dol-
gokat akarta bemutatni sa-
ját szemszögéből, amelyek 
széppé teszik lakóhelyét.

Az Én városom, Miskolc 
című verset a nagyközönség 
is megismerheti május 11-
én, a városnapon.

Saját versével  
köszönti a várost

Talán 1960 nyarán, alig 10 
esztendősen együtt nyaralunk 
egy osztálytársammal a szán-
tódi gyerektáborban. S míg mi a 
magyar tengerben lubickolunk, 
Kordos Lacika furcsa formá-
jú kavicsokat gyűjtöget a part 
mentén. Számára a sekély víz-
ből kikapartak valóságos kincset 
jelentenek. Ki gondolja, hogy 
gyűjteménye végül is életpályá-
jának meghatározó sarkköve. 
Akkoriban arra se fogadnék, 
hogy ő lesz az újságírásban a 
tudományos tanácsadóm, több-
szörös interjúalanyom földes, 
köves, őslénytani kérdésekben.

Arra riadtam fel a napok-
ban, hogy megmozdult az 
ágyam. Életem során már 
több földrengést éltem át. Az 
elsőt Siófokon egy vízparti 
szálloda nyolcadik emeletén. 
Akkoriban pánikba estem, észt 
veszejtve, egy lepedőbe burko-
lózva rohantam le a hintázó 
épületből a melléklépcsőhá-
zon át a parkba. Most, május 
másodikán már rutinosabban 
éltem meg, csupán a másik ol-
dalamra fordultam. Viszont 
úgy négy éve, amikor először 
rázkódott meg a házunk, há-
rom percen belül már a szom-
szédainkkal együtt az utca 

közepén piknikeztünk. Pizsa-
mában. Vajon mire számítha-
tunk, várható-e egy nagyobb, 
pusztító erejű földmozgás Mis-
kolc térségében? – kérdeztem 
dr. Kordos László professzortól 
a földtani kutatóintézet nyu-
galmazott igazgatójától.

Aki elmondotta, igazából 
már az őslénykutatással foglal-
kozik, de kedvemért alaposan 
utánajárt ennek a témának. 
Mint született mezőcsáti és év-
tizedekig miskolci kötődésű, őt 
is élénken érdekli a téma. Sze-
rinte a városunk többszörösen 
szerencsés ebből a szempontból. 
Bár az Avas és a Bükk vonula-
tai állandó mozgásban vannak, 
ám ezek inkább a talajszerkezet 
lazaságának a következménye. 
A mostani anyák napi rengés 
erőssége 3.5 fokos volt, nem ke-
vés, s ami különös, az országos 
sajtóban egy szóval se említet-
ték. Talán azért, mert már any-
nyira szokványos, hogy elveszí-
tette hírértékét. Különben 2020 
októberében is volt egy hason-
ló méretű Miskolcon, de akkor 
több mint félszáz kárbejelentés 
is érkezett. Tudomásul kell ven-
nünk, hogy Magyarország alatt 
egy dél-nyugat és észak-kelet 
irányú törésvonal húzódik. Af-

rika folyamatosan közeledik 
Európa felé – s itt a milliméteres 
elmozdulásoknak is érzékelhető 
az energiája, miközben Ázsia 
is harapófogóba szorítja a kon-
tinensünket. Ezek a tektonikai 
lemezmozgások folyamatosan 
érzékelhetők. A professzor meg-
nyugtatott, Miskolctól északra 
és délre bármikor lehetséges ki-
sebb földrengés, viszont Miskolc 
talapzata stabil. Garantálja.

Bizonyítékként elmesélte, 
maga is átélt egy ilyen föld-
mozgást a közelmúltban Bu-
dapesten, a belvárosi lakásuk 
harmadik emeletén. Egy va-
sárnap délután arra lett figyel-
mes, hogy maguktól nyílnak 
ki a széles szobaajtók. Benn-
fentesként rögtön hívta a föld-
rengéskutató intézet vezetőjét, 
Győző barátját, aki teljes lel-
kesedéssel, szinte lelkendezve 
azonnal megerősítette a hipo-
tézisét. Elmondta, pontosan 
Pécelnél érzékeltek egy klasszi-
kusan tökéletesen kirajzolódó 
törésvonalat, s a munkatársai 
máris a helyszínen elemzik a 
történetet. Ők ugyanis ezek-
ből próbálják analizálni, mi-
ként lehetne pontos előrejelzési 
rendszert alkotni a nagyobb, 
pusztító erejű földrengésekre.

Kordos László –büszkeségből 
mondom – osztálytársam volt az 
általános iskolában. Emlékeim 
szerint már akkor is a földrajz és 
a geológia iránt érdeklödött. Így 
juthatott el odáig, hogy a ruda-
bányai ásatások, feltárások ered-
ményeként a nevéhez fűződik a 
nemzetközi hírű Rudapithecus 
felfedezése, a világhírű látvány-
tár és a majomsziget megnyitása.

Beszélgetésünk végén tarto-
zom még egy személyes kér-
déssel. Minek kellettek azok az 
apró és nagy kavicsok, kövek, 
amelyekért jómagam csak ak-
kor hajolok le, ha a parittyám-
ba kell. Nos, Lacika, László, a 
földtani tudományok profesz-
szora jobb későn, mint soha 
alapon megosztja titkát. Szá-
mára ezek az akár sódernek 
is tetsző kövecskék mesélnek. 
A maguk nyelvén. Elárulják , 
hogy a Kárpátokból vagy a Sa-
jó-Hernád-Bódva háromszög-
ből jöttek-e. Színük, formájuk, 
rétegződésük az évezredek élő-
világának sorsát is elfecsegik. 
Talán még egyszer azt is el-
mondják, igaz-e, hogy azért 
hasonló a Hold és Földünk kő-
zete, mert bolygóink egyszer 
már nagyot koccantak.

Szántó István

Jegyzet

A miskolci földrengéstől a mesélő kavicsokig

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

MÁJUS 10., 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-je-
lentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi 
magazin), 19:35 Üzleti negyed, 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:20 Miskolci séták 7. – A színházi élet, 
20:55 Miskolci séták 8. – A belváros kö-
zepe, 21:25 Képújság

MÁJUS 11., KEDD: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése, 09:20 Képújság, 10:00 
Ünnepi műsor Miskolc város nap-
ján, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 DVTK-Fehérvár bajnoki labda-
rúgó-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 
21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

MÁJUS 12., SZERDA: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése, 09:20 Képújság, 18:00 
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 
Basszuskulcs – Arrange Service, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-je-
lentés ism., 19:30 Egészségpercek 
ism., 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:25 Helyfoglaló 2021 
– Absuloth, 21:00 Basszuskulcs 
extra – EDDA 1. ism., 21:50 Képújság

MÁJUS 13., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Prome nád (kulturális 
magazin), 18:55 Én is táncolnék 3. szé-
ria 3. rész, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Helyfogla-

ló 2021 - Gedeon 
András, 20:00 Hír-
adó ism., 20:15 Idő-
járás-jelentés, 20:25 Miskolci séták 2. 
– Belváros 1., 20:50 Miskolci séták 3. 
– Belváros 2., 21:10 Képújság

MÁJUS 14., PÉNTEK: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Fogadóóra, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelen-
tés, 19:25 Köztünk élnek ism., 
20:00 Helyfoglaló 2021 - Tisz-
takosz, 20:20 Én is táncolnék! 3. 
széria 2. rész ism., 20:25 Megyénk 
„virtuózai”, 21:20 Képújság

MÁJUS 15., SZOMBAT: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 11:00 Képújság, 
18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 
18:20 Miskolci Napló ism., 18:50 Já-
tékszünet 9. rész, 18:55 Játékszünet 10. 
rész, 19:00 Krónika ism., 19:20 Basz-
szuskulcs ism., 19:50 Én is Táncolnék 
veled 3.széria 3. rész ism., 20:00 Króni-
ka ism., 20:20 Helyfoglaló 2021 - D\
Scord, 20:50 A Dunakanyar és a Szent-
endrei sziget titkai, 21:20 Képújság

MÁJUS 16., VASÁRNAP: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 11:20 Képúj-
ság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Kró-
nika, 18:20 Játékszünet 11. rész, 
18:25 Promenád (kulturális ma-
gazin) ism., 19:00 Krónika (ism.), 
19:25 Miskolci séták 5. – A régi új-
város, 19:50 Miskolci séták 9. – A 
Színva, 20:25 CF tanár úr, 21:20 
Képújság



Egy bagolycsaládot találtak 
a Diósgyőri vár felújításán 
dolgozó kivitelezők.

A munkások a vár délkeleti 
bástyájának állványozása köz-
ben pillantottak be egy régi, 
részben elfalazott szellőzőbe, 
ahonnan legnagyobb megle-
petésükre négy kíváncsi szem-
pár nézett vissza rájuk.

A Bükki Nemzeti Park mun-
katársai a várhoz kiérve megál-
lapították, hogy Magyarorszá-
gon védett macskabaglyokról 
van szó, egy nőstény három 
fiókával. Az elmúlt egy hét so-
rán két fióka már ki-kirepül 

az üregből, csak egy kisba-
goly tartózkodik folyamatosan 
bent.

Felmerült a bagolycsalád ki-
mentése, ám a szakemberek 
úgy döntöttek, hogy szeren-
csésebb lenne a kisbaglyoknak 
a költőüregben maradniuk. Az 
anya ugyanis lényegesen gyor-
sabban tudja megtanítani őket 
az önálló életre, mint a madár-
mentő állomás munkatársai.

A kivitelező munkatársai 
partnerek voltak a bagolymen-
tő akcióban: amíg a baglyok itt 
vannak, nem végeznek bontási 
munkálatokat a délkeleti bás-
tyánál. Fotó: M. L.

Az állatkert, az artmozik és 
a sportuszoda már megnyi
tott, de a kulturális és sport
intézmények többségében is 
tervezik az újranyitást.

Fokozatosan, lépcsőről lép-
csőre nyit újra a „világ”. A 
négymillió beoltottat elérve 
május 1-jén több szempontból 
is új időszámítás kezdődött: 
zöld utat kaptak a nyitásra a 
színházak, a tánc– és zenemű-
vészeti események, a cirkusz, 
az edző– és fitnesztermek, a 
jégpályák, az állatkertek, a 
fürdők és uszodák, a játszóhá-
zak, a sportesemények, a ka-
landparkok, és kinyithatnak 
a szállodák, az éttermek belső 
helyiségei is. Ezek a szolgál-
tatások viszont jelenleg csak 
védettségi igazolvánnyal láto-
gathatók vagy vehetőek igény-
be. Az alábbiakban azt vesz-
szük sorra, mi az, ami már 
újranyitott Miskolcon, illetve 
mely szolgáltatások, attrakci-
ók nyithatnak rövidesen.

Kulturális intézmények
A Miskolci Nemzeti Szín-

ház a tervek szerint május 29-
én este, a Déjà vu bemutatóján 
fogadja majd újra a nézőket első 
alkalommal – erről Béres Atti-
la színházigazgató beszélt múlt 
héten lapunknak. A direktor 
hozzátette: nem lehet még 100 
százalékos biztonsággal beszél-

ni a nyitásról. A teátrum vé-
dettségi igazolvánnyal lesz lá-
togatható. A Művészetek Háza 
Uránia és Béke Art moziterme 
május 6-án, vagyis most csü-
törtökön nyitotta ki a kapuit (a 
mozikba hagyományosan csü-
törtökön érkezik az új műsor), 
az intézmény szintén védettségi 
igazolvánnyal látogatható.

És ha már mozi: a Cinema 
Cityt is megkérdeztük, mikor 
nyitnak. A hazánkban 18 egy-
séget üzemeltető mozihálózat 
egyelőre még türelmet kért a 
filmek szerelmeseitől. Meg-
keresésünkre Buda  Andrea 
marketing-és PR-igazgató el-
mondta: a nyitás előtt még 
mindenképpen fel kell tölte-
ni a raktáraikat, illetve az is-
kolaszövetkezeteken keresztül 

foglalkoztatott munkatársak 
– jegyszedő, pénztáros, büfés, 
kávézós – kollégák toborzása 
is zajlik. – Amint megvan a 
nyitás dátuma, a weboldalun-
kon és a közösségimédia-felü-
leteinket meg fogjuk ezt osz-
tani a nézőkkel – tette hozzá.

Turisztika, sport
A Miskolci Állatkert és Kul-

túrpark áprilisban jelentette 
be, hogy elkészült eddigi tör-
ténete legnagyobb fejlesztésé-
vel: átadták az épület új fogadó-
központját, bejáratát, a Száhel 
bemutatóházat. Az utóbbi léte-
sítményben rövidesen új lakók: 
oroszlánok, sivatagi hiúz és tör-
pepapagájok is láthatóak lesz-
nek. Az állatkert öt és fél hónap 
után, május 1-jén nyitott újra.

A Kemény Dénes Sport-
uszoda május 3-án, hétfőn 
nyitott ki, a városi strandok 
pedig két lépcsőben nyitná-
nak újra. Május 11-én, kedden 
a Selyemréti Strandfürdő két 
medencéje nyílik meg a ven-
dégek előtt, a többi várhatóan 
pünkösdre vagy gyereknapra 
lesz látogatható. A barlangfür-
dő a veszélyhelyzet elhárítása 
miatt jelenleg is zajló beru-
házások okán egyelőre zár-
va marad, a Miskolctapolcai 
Strandfürdő pedig előrelátha-
tólag május második felében 
nyithat ki. Az Ellipsum június 
második felében fogadhat elő-
ször látogatókat, itt egyelőre a 
leendő dolgozók toborzása fo-
lyik.

Tajthy Ákos

Sorra nyílnak a városi kulturális  
és sportlétesítmények

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark május 1-je óta látogatható védettségi igazolvánnyal. Fotó: J. Á.
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Az alvó város még mindig erősen él bennem. Olyan, mint egy 
klasszikus vers, amiből kimetszettek néhány sort. Mint egy mo-
difikált, megcsonkított József Attila.
Itt ülök csillámló sziklafalon. / Szoktatom szívemet a csend-
hez. / a fej lehajlik és lecsüng / a kéz. / Az úton senki, senki.

Most itt a nyitás. Mentőöv a gazdaságnak: aki nem süllyedt 
még el teljesen, az talán belekapaszkodhat. Nyitottak a szolgál-
tatók, kisboltok, teraszok, résnyire a kocsmabelsők, és mégsem 
érzem, hogy ugyanolyan lenne minden, mint akár csak fél év-
vel előtte. Poszttraumás stressz-szindróma (PTSD)? Nem, nem 
vagyok háborúból hazatért katona, nem tartottak fogva, nem 
halt meg senkim, nem erőszakoltak meg. Valamilyen pszichózis 
mégis füstköddel burkol, amin alig jut át a fény – ezt érzem sok-
szor a boltokban, teraszokon.

Elmaradt a karnevál: nem harsogta senki, hogy vége, elmúlt a 
baj. Nem csókolta meg örömében a tengerész az ápolónőt, nem 
született belőle fotó, ami a szabadság jelképévé válhatott volna. 
Utcára merészkedtek ugyan az emberek, de a legtöbben még ér-
zik, hogy a feszélyezetlen szabadság továbbra is vágy. Már vara-
sodik a hiány, ugyanakkor sajog, lüktet. Mintha a legfontosabb 
szavak még hiányoznának a versből.
Milyen volt, nem tudom már, / De azt tudom, hogy a mezők, / 
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár / S újra érzem őt. / Még min-
dig nem állt össze, nem nyerte vissza az értelmét a vers? Az élet?

Ma reggel lekéstem a buszomat, így másikkal kellett jönnöm 
munkába. A Villanyrendőrnél szálltam le, onnan siettem a Vá-
rosház tér felé. A nap sütött, ahogy sétáltam, áramlott bennem 
a D-vitamin. Sor állt az egyik üzletnél. Ahogy néztem, mit árul-
nak, majdnem belebotlottam egy pincérbe, aki a székeket ren-
dezgette az étterem előtt. Emberek jöttek-mentek, elrobogott 
mellettem a villamos, és ekkor, ezen a reggelen éreztem úgy elő-
ször, hogy tavasz van. Szimbolikus, rügyező tavasz. Hogy nem 
ért véget a világ. Mint ahogy jégre lép az ember, és teszteli, meg-
bírja-e a súlyát, olyan óvatosan tér vissza az élet a sétálóutcára.
Nappal lett, indult a józan robot, / S már nem látták, a Nap 
még mint dobott / Arany csókot egy munkáslány kezére.

Már nem hiányoznak sorok, szavak. Egybeállt egy-egy vers-
szak, csak még egésszé kell komponálni a verset. Megtanulni 
újra összeilleszteni a darabokat.

Bájer Máté

Soraiból összeállt vers
Jegyzet

A pályafelújításhoz érkezett 
a Lillafüredi Állami Erdei 
Vasút rekonstrukciója. 

Megújultak a telephely épü-
letei, köztük a mozdonyszín, 
a forgalmi épület, a Dorottya 
utcai végállomás, kibővült a 
kocsiszín és új mozdonyok is 
érkeznek. Ezzel szinte az egész 
világon egyedülálló keskeny 
nyomtávos kisvasút-közle-
kedés jön létre Miskolcon. A 
tervek szerint a nyáron már a 
Lillafüred előtti szakaszon is 
közlekedhetnek az utasok.

Hosszú úton indultak el 
másfél éve, a magasépítés, a 
kocsik és a mozdonyok fej-
lesztése már meg is történt – 

emelte ki Pintyili Gergely, az 
Északerdő Zrt. LÁEV üzem-
igazgatója. Jelenleg a műszaki 
átadásnál járnak, az új szerel-
vények pedig már ugyancsak 
felújítva várják a hatósági 
vizsgát. Az épületeket szin-
tén renoválták. A mélyépítési 
beruházás a héten kezdődött, 
először a garadnai végállo-
más, a peron és környezete 
újul meg. Május végével visz-
szakapják a kivitelezőtől a ga-
radnai szakaszt, ezt követően 
pedig a Dorottya utcától fel-
felé található városi szakaszt 
újítják fel. Ezt a Mikulásvonat 
indulásának idejéig tervezik 
befejezni. A fejlesztés része, 
hogy a környezettudatosságot 

is szem előtt tartják, így par-
kosítás, több zöldterület léte-
sítése is szerepel a tervekben 
– mondta az igazgató.

A felújított szerelvények 
most még a telephelyen mo-
zoghatnak csak a hatósági 
vizsgálat miatt, de a tervek 

szerint a nyáron már utasok 
is utazhatnak rajta. Jelenleg 
a Dorottya utca és Lillafüred 
között közlekedik a kisvonat. 
A lillafüredi kisvasút jelenlegi 
menetrendjéről a www.eszak-
erdo.hu weboldalon tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

Elkezdődtek a kisvasút munkálatai Garadnán

Nem mindennapi albérlők a várban

Miskolci olvasónk levelében 
arról érdeklődött, hogy mi
lyen módon tudja megsze
rezni a részbeni tulajdoná
ban álló ingatlan egy részét. 

Az általa használt ingatlan 
egy kis hányada ugyanis egy 
olyan távoli rokon nevén van, 
aki több évtizede külföldre tá-
vozott, és azóta nem is jelent-
kezett. Olvasónk viseli az in-
gatlan terheit, karbantartja azt. 
Szeretné elérni, hogy a teljes 
ingatlan az ő tulajdona legyen.

Az idő múlása a tulajdon-
hoz fűződő jogok gyakorlásá-
nak elvesztését eredményez-
heti. Ha ugyanis a törvényi 
feltételek fennállnak, és a tör-
vényben meghatározott idő 
eltelt, egy új tulajdonosnak 
keletkezhet tulajdonjoga. Ez a 
folyamat az elbirtoklás.

Elbirtoklással minden 
olyan dolgon lehet tulajdont 
szerezni, amely tulajdonjog 
tárgya lehet, vagyis ingatla-
non és ingóságokon is.

Az elbirtokláshoz az szük-
séges, hogy az elbirtokló saját-
jaként birtokolja a dolgot. Ez 
megnyilvánulhat beruházások 
végrehajtásában, köztehervise-
lésben. Elbirtoklással azonban 
nem szerezhet tulajdonjogot 
az, aki nem jóhiszeműen, ha-
nem erőszakos vagy alattomos 
úton jutott a dolog birtokához.

További felté-
tele az elbirtok-
lásnak az, hogy 
az elbirtokló szakadatlanul 
birtokolja a dolgot. Meg-
szakad ugyanis az elbirtok-
lás, ha a tulajdonos a dolgot 
visszaköveteli az elbirtokló-
tól.

Az elbirtoklási idő ingósá-
gok esetén a 10, ingatlanok 
esetén a 15 év. A szakadatlan 
birtoklást nem zárja ki az, 
hogy az elbirtokló másnak 
ideiglenes jelleggel átadja a 
dolgot. Ha az elbirtoklással 
érintett dolgot egymás után 
többen birtokolják, az újabb 
birtokos hozzászámíthatja 
az elbirtoklásához szükséges 
időhöz a jogelőd elbirtoklási 
idejét.

Ingatlanok elbirtoklása ese-
tén további szabályok is érvé-
nyesülnek. Ha a földnek csak 
egy részére állnak fenn az el-
birtoklás feltételei, és a föld 
nem osztható meg, elbirtoklás 
nem történhet. Amennyiben 
az ingatlant elbirtokolták, de 
nem jegyezték be a tulajdonjo-
got az ingatlan-nyilvántartás-
ba, a tulajdonjogára az elbir-
tokló nem hivatkozhat azzal 
szemben, aki az ingatlan-nyil-
vántartásban bízva, ellenérték 
fejében tulajdont szerzett.

dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Elbirtoklás
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akinek a feladata kérdőív felvétele tableten.  
Saját gépjármű előny. 

Amit kínálunk: kötetlen munkaidő,  
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Április 28-án a „Jövő Élmé-
nye” éttermi koncepcióval 
nyitott újra a Miskolc Plázá-
ban található McDonald’s 
étterem, amely így mostantól 
megújult megjelenéssel és 
szolgáltatásokkal várja ven-
dégeit. A felújítást követően 
új konyhafolyamatok, inter-
aktív, digitális technológia te-
szi kényelmesebbé, gyorsab-
bá és személyre szabhatóvá 
az ételrendelést. 

A hazai McDonald’s  2017-ben 
kezdte el éttermeinek moder-
nizációját a „Jövő Élménye” 
kon cepció szerint. Az átalakí-
tások célja, hogy még korszerűb-
bé és még vonzóbbá tegyék a  
Mekizés élményét mind a vendé-
gek, mind a munkatársak számára. 

A Plázában található 
 McDonald’s étterem az első olyan 
miskolci egység, ahol a vendé-
gek már a „Jövő Élményével” 
találkozhatnak. A fejlesztés leg-
feltűnőbb elemei az érintőképer-
nyős rendelésfelvevő egységek, 
az úgynevezett kioszkok, ahol a 
vendégek a kiválasztott termé-
keket az igényüknek, elképze-
lésüknek leginkább megfelelő 
módon, maguk rendelhetik meg 
és fizethetik ki, illetve bizonyos 
fokig testre is szabhatják. Az új 
konyhatechnológiának köszön-
hetően minden termék rende-

lésre készül, a speciális étkezé-
si igényekkel érkező vendégek 
pedig már a teljes gluténmentes 
portfólióból választhatnak. A ká-
vékülönlegességeket – amelyek 
az egyik leghíresebb barista La 
Cimbali kávégéppel készülnek – 
a vendégek laktózmentes tejjel, 
mandulaitallal vagy koffeinmen-
tes változatban is kérhetik.

A Miskolc Plaza étterem eseté-
ben a „Food Court” designt való-
sította meg a vállalat, amely jól 
illeszkedik a bevásárlóközpont 
infrastruktúrájához. A felújítás 
során teljesen megújult a kony-
ha, a kiadóterület, az iroda és a 
bútorzat is. Az étteremhez 4 ki-
oszkot is telepítenek, hogy még 
gyorsabban és hatékonyabban 
történjen a rendelés és a kiszol-
gálás. A digitális megoldások el-
lenére a személyesség a kiszolgá-
lás fontos eleme marad továbbra 

is: a vendégek a jövőben is tud-
nak hagyományos kasszánál 
rendelni, amennyiben pedig az 
új folyamatok megismerésében 
vagy a rendelés folyamatában 
segítségre lenne szükségük, az 
újonnan létrehozott pozícióban 
dolgozó vendégélmény-mene-
dzserek készséggel állnak ren-
delkezésükre.

„Célunk, hogy éttermeinkkel 
a vendégül látásban folyamato-
san kiemelkedőt nyújtsunk. Biz-
tos vagyok abban, hogy megú-
jult miskolci egységünkkel még 
gyorsabbá, még kényelmesebbé 
és még szerethetőbbé tudjuk ten-
ni a Mekizés élményét, így miskol-
ci vendégeinknek még több jóízű, 
élménygazdag pillanatot nyújtha-
tunk.” – mondta Égi Zsolt, a hazai  
McDonald’s-okat üzemelte-
tő Progress Étteremhálózat Kft. 
ügyvezető igazgatója.

MISKOLCRA IS MEGÉRKEZETT 
A „JÖVŐ ÉLMÉNYE”

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi  
permetezését végezzük  

2021. 05. 10. és 2021. 05. 24. között.

Az alábbi szerek felhasználásával:
SPILAN 20 SG, DECIS MEGA 50 EW

TOPAS 100EC, OMEX SUPER, NONIT

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.



A múlt csütörtöki előreho-
zott fordulóban csak döntet-
lent ért el a DVTK labdarú-
gócsapata az Újpest ellen. 
A Honvéd győzni tudott 
vasárnap a Budafok ellen, 
így pedig eldőlt: a Diósgyőr 
búcsúzik az élvonaltól.

Az utolsó előtti fordulóban 
nagy volt a tét a DVTK labda-
rúgói számára. Mindenkép-
pen győzniük kellett az Újpest 
ellen, ha az utolsó fordulóban 
még fenn akarják tartani az 
esélyét a jövő évi NB I-es sze-
replésüknek. Ám a mérkőzés 
nem úgy alakult, ahogy sze-
rették volna. A pályán kevés 
helyzetet kialakító piros-fehér 
mezes együttest láthattunk, 
ami az előtte adódó lehetősé-
gekkel nem tudott élni.

A szezont nagy remények-
kel kezdték meg a diósgyőriek, 
akik a koronavírus okozta ne-
héz gazdasági helyzetet figye-
lembe véve nem igazoltak sok 
új játékost. Leszámítva a Pus-
kás Akadémia és az Újpest elle-
ni hazai sikert (az utóbbit játék 
nélkül a Diósgyőrnek ítélte az 
MLSZ) nyolc vereséget szenve-
dett a csapat. Ezek eredménye-
ként megköszönték Feczkó Ta-
más vezetőedző munkáját. Őt 
Geri Gergely váltotta, aki Fel-
vidékről érkezett, ám nem volt 
sok ideje bizonyítani. Három 
tétmérkőzésen ült a padon, 
ezek mindegyikén alulmaradt 
csapatával. Eközben a Diós-

győrnek új tulajdonosi köre 
lett, akik új vezetőedzőt jelen-
tettek be. Zoran Zekic követ-
kezett a padon, akivel renge-
teg új légiós is érkezett. Az első 
tétmérkőzésén a Ferencváros 
otthonában sikerült is nyernie, 
ezzel megdöntve a zöld-fehérek 
veretlenségi rekordját, ám utá-
na megint nem úgy alakult a 
csapat sorsa, ahogy azt várták.

A bajnokság végén a benn-
maradásért épp az ellen a 
Honvéd ellen küzdött a Diós-
győr, amivel szemben mind-
két hazai mérkőzésén kétes 
ítéletek születtek. Az egyik az 
őszi hazai mérkőzésen, 2-2-es 

állásnál, a Honvéd harmadik 
találata lesállásból született. 
Ha az a találat nincs, nem biz-
tos, hogy úgy alakul a meccs 
forgatókönyve, ahogyan. Illet-
ve volt olyan tavaszi mérkő-
zés is, ahol egy szabályosnak 
tűnő győztes gólt vettek el a 
piros-fehérektől.

Ám voltak olyan mérkőzé-
sek is, ahol a DVTK kienged-
te a saját kezéből a győzelmet, 
vegyük csak a Budafok elleni 
hazai találkozót, ahol az utol-
só pillanatokban kaptak el-
kerülhető gólt, vagy azokat a 
0-0-s döntetleneket, ahol ők 
uralták a játékot.

Mindent összegezve: a ki-
esés lehetősége az egész sze-
zonban végigkísérte a csapa-
tot, és az előző évekhez képest 
Fortuna most nem volt velük, 
így a következő kiírásban meg 
kell küzdeniük a visszajutá-
sért majd, ami - ha csak az el-
múlt évek NB II-es bajnoksá-
gait vesszük figyelembe - nem 
lesz könnyű feladat.

Addig is még idén láthat-
ják a piros-fehéreket az utol-
só fordulóban játszani a szur-
kolók, tét nélküli mérkőzésen 
a Fehérvár csapatát fogadják 
hazai pályán vasárnap késő 
délután.

Győzött a C-1 1000 méte-
res olimpiai és pótkvalifi-
kációs válogatóversenyen, 
ezzel egy lépésre került az 
olimpiától Bodonyi And-
rás.

A DVTK válogatott kenu-
sa a kulcsfontosságú szege-
di válogatóversenyen indult, 
ahol futamgyőztesként jutott 
a C-1 1000 méteres délutá-
ni fináléjába. A döntőben a 
diósgyőri sportoló Szőke At-
tilát legyőzve az első helyen 
ért célba, ami azt jelenti, hogy 
egy lépésre került a tokiói öt-
karikás játékoktól, és indulhat 
a jövő heti európai olimpiai 
pótkvalifikációs versenyen, 
ahol a kvótáért evezhet majd.

– Elég kacifántos út veze-
tett a szezonnyitó válogatóig 
– nyilatkozta a klubhonlap-
nak Bodonyi András. – Feb-
ruárban edzőt váltottam, új 
környezetbe csöppentem, 
amihez hozzá kellett szok-
nom. A sevillai edzőtábor 
nem úgy sikerült, ahogyan 
szerettem volna, három hete 
pedig tüszős mandulagyul-
ladás vetett vissza. Emellett 
nagyon új feladat, szokat-
lan kihívás volt nekem má-
jus elejére formát időzíteni, 
amire korábban még nem 
volt példa. Korántsem volt 
tökéletes a versenyem, de bí-
zom abban, hogy megmére-
tésről megméretésre jobb le-
szek.

Véget ért a férfi NB I Liga 
röplabdabajnokság, a 
MEAFC-Miskolc debütáló 
csapata megőrizte tagságát 
ebben az osztályban, ahová 
30 év után tértek vissza.

Az NB II-ből való feljutást 
követően a tisztes helytállás és 
az első osztályban való meg-
ragadás volt a legfőbb célki-
tűzés – kezdte a szezonérté-
kelést Bagó László vezetőedző. 
– Van hiányérzet, de még nem 
álltunk arra készen, hogy az 
Extraligába való feljutásért 
játsszunk. Rengeteg tapasz-
talattal gazdagodtunk, ezeket 
érdemben hasznosítani sze-
retnénk a jövőben, elég példá-
ul a játékosigazolásra vagy az 
edzésszervezésre gondolni. És 
ha aztán továbbra is ebben az 
ütemben építkezünk, jöhet-
nek a merészebb célok.

A csapat gerincét rutinos, 
Extraligát megjárt játékosok 
alkotják, melléjük felhoztak 
az utánpótlásból pár tehetsé-

ges fiatalt, akik aztán „pálya-
képessé” is váltak. Jövőre töb-
ben is alapemberek lehetnek.

A MEAFC-nál igyekeznek 
egyben tartani a keretet, pár 
poszton azért erősítenének, de 
úgy, hogy a fiatalítást is szem 
előtt tartják. „Az ideihez ké-
pest jövőre erősebb lesz a ke-
retünk”, hangsúlyozta Bagó.

Barócsi Ákos szakosztály-
vezető is elismerően beszélt 
a játékosok hozzáállásáról, 
hiányérzete amiatt van, hogy 
a szurkolóik nem lehet-
tek jelen a mérkőzéseiken 
a pandémia miatt. – Amíg 
ki lehetett jönni, nagyon 
szép nézőszámokat produ-
káltunk, így azt gondolom, 
bebizonyosodott: van ke-
reslet és igény férfi röplab-
dára Miskolcon. – Ahogy 
eddig, úgy ezután is a foko-
zatos építkezés elvét követ-
jük. Nyáron igyekszünk a 
szükséges anyagi forrásokat 
előteremteni az újabb szint 
meglépésének érdekében.

2021. május 8. | 18. hét | XVIII. évfolyam 18. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 9
EGY LÉPÉSRE  
AZ OLIMPIÁTÓL

„VAN IGÉNY FÉRFI 
RÖPLABDÁRA” 

10 év után újra másodosztályban 

Az NB II-ben is: csak a Diósgyőr! Fotó: Mocsári László

Látja maga előtt a célt Bodonyi András. Fotó: dvtk.eu

Fiatalítva erősítenének. Fotó: meafc.hu

Fiatal tehetségekkel erősít 
a miskolci vízilabdacsa-
pat, amely erősségeit is meg 
tudta tartani.

Az UVSE otthonában leját-
szott múlt hétvégi vereséggel 
búcsúzott a szezontól a miskol-
ci vízilabdacsapat. Ezzel eldőlt, 
hogy az MVLC a 16 csapatos 
élvonal 9. helyén zárt, ami azért 
dicséretes, mert a korábbihoz 
képest alacsonyabb költségve-
téssel, megfiatalított kerettel ér-
ték el ezt a pozíciót.

– Nagyon hosszú évünk 
volt, pandémiával, feszített 
programmal terhelve – em-
lékezett vissza Kis István ve-
zetőedző. – Idén építkezésbe 
kezdtünk, ennek fényében a 
legjobbat hoztuk ki magunk-
ból, olyan játékosokkal, akik 
még nem játszottak az élvo-
nalban, vagy korábban nem 
kaptak meghatározó szerepet.

Talán ennek is tudható 
be, hogy a bravúrgyőzelmek 
mellett váratlan vereségek is 
becsúsztak, de sokszor a sze-
rencse sem állt a miskolciak 
mellé.

– A helyezésünk azonban 
megerősített, hogy jól alkal-
mazkodtunk egymáshoz – 
tette hozzá az első OB I-es 
szezonját abszolváló Kis Ist-
ván. – Jó évet zártunk, talán 
erőn felül is teljesítettünk. 
Mindenesetre bebizonyoso-
dott számomra, hogy lelkes 

fiatalokkal és jó edzésmun-
kával el lehet érni a céljainkat.

A legjobb nyolc közé kerü-
lést bravúrnak gondolta volna 
előzetesen a klub sportigazgató-
ja. Bachner András szerint ettől 
csak egy lépés választotta el őket 
idén. – Teljes mértékben elége-
dett vagyok a csapat teljesítmé-
nyével. Voltak szép eredmények, 
helyenként nagyon jó játékkal 
rukkoltunk elő. Előfordultak 
persze hullámvölgyek is, az UV-
SE-től kapott pofont ahhoz tud-
nám hasonlítani például, mint 
amikor a lakoma után egy kese-
rű desszertet szolgálnak fel.

Véleménye szerint lega-
lább 6-8 pont „benne maradt” 
a csapatban, ezekkel meg le-
hetett volna csípni a 7. helyet, 
amit „a bravúrkategórián fe-
lüli” eredményként értékelne. 

A középmezőnybe várják jö-
vőre is a csapatot, ehhez pedig 
főleg fiatalokkal erősítenek. 
Az osztályozót játszó debre-
ceni csapattól hárman (Krasz-
nai Bendegúz, Tőzsér Dávid és 
Nagy Norbert), a Fraditól két 
tehetség (Böröczky Marcell és 
Várkonyi Ádám) érkezik. Ruti-
nosabb játékosnak számít a Va-
sastól leigazolt Sélley Rauscher 
Domonkos. Olyan alapembe-
reket, mint például Hoferica 
Tomas és Lukas Seman pedig 
sikerült megtartani, pedig vol-
tak érdeklődők irántuk. Tá-
vozik viszont Mizsei Márton, 
Hornyák Olivér, valamint az 
élvonal góllövőlistáját soká-
ig vezető Magyar Márton, aki 
visszatér az egri csapathoz, és 
nem marad Berki Richárd sem. 
Szintén nagyon fontos tényező, 

hogy mennyire támaszkodhat 
a klub az utánpótlásból érkező 
ifjú tehetségekre. Nos, Bachner 
András elmondása szerint az 
utánpótlásukból legalább 4-5 
nagyon tehetséges fiatallal tud-
nak számolni, akik a következő 
évek miskolci vízilabdájában 
biztos, hogy ott lesznek az OB 
I-ben. És a következő szezon-
ban is Kis István irányítja majd 
a felnőttcsapatot.

– Talán a miénk lesz az 
egyik legfiatalabb csapat a baj-
nokságban. Ez egy többéves 
projekt, igyekszünk megala-
pozni a jövő csapatát. Hátra 
semmiképpen sem szeretnénk 
lépni. Reméljük, hogy tovább-
ra is fogjuk élvezni a város és a 
szponzorok bizalmát, és meg-
kapjuk azt a támogatást, amit 
eddig is megkaptunk.

Építik tovább a jövő csapatát

Bravúrokra készülnek. Fotó: Juhász Ákos



Miskolci Napló10 Hirdetés – egészség, szépség

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

Ø  27 kg-os fogyás  
szeptember óta

Kedves Páciensünk fordított az életén, számára kinyílt 
egy ajtó, amely egy megújult élethez vezet. 2020 szep-
tembere óra 27 kg-ot adott le testzsírból. Figyelemre 
méltó hozzáállással nagy lépéseket tett az egészség 
felé. Vércukor- és koleszterinértéke csökkent, májfunk-
ciói normalizálódtak, így gyógyszereit is csökkentettük. 
Könnyen mozog, hangulata, közérzete kiváló, fellépése 
magabiztos lett. Lendületesen folytatja a diétát a cél-
testsúly felé. 
Szeretettel gratulálunk!

Ø  Végre boldog vagyok,  
53,5 kg zsírtól szabadultam meg!

A hétköznapok során nagyon megviselt a rémisztő való-
ság, hogy 146 kg voltam, nem volt önbizalmam, félénk 
voltam, és sokszor szorongtam. Elhatároztam, hogy meg-
változtatom az életemet. 2020. április 28-án kezdtem az 
INSUMED orvosi diétát dr. Ispány Marietta doktornőnél. 
Nagyon lelkes voltam, és a célom elérésében segítséget 
kaptam.  A doktornő felügyelete biztonságot jelentett, és 
ahogy csökkent a súlyom, ez tovább növelte a kitartásom. 
2021. január 19-én 57,5 kg-os súlycsökkenést mértünk, eb-
ből 53,5 kg zsír volt. Nagyon hálás vagyok, mert az egész 
életem megváltozott. Jobb a közérzetem, az egészségem, 
az önbizalmam visszatért! 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  
2021. 05. 14-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

A Tündér Thai Masszázs-
szalonban két szakképzett 
thai hölgy gyógyítja és frissíti 
fel a testet és a lelket. Az Ár-
pád utca 7. szám alatt lévő 
hangulatos helyen fiatalok és 
idősebbek is megfordulnak. 
A vendégek Szép-kártyával is 
fizethetnek.

Jó hír a diósgyőrieknek, a 
Berekalja, a Kilián és a Bulgárföld 
lakóinak, hogy a Tündér Thai 
Masszázsszalonban a belvárostól 
közelebb kínálnak igazi gyógyu-
lást a vendégeknek kellemes 
környezetben. Fehér Alexandra 
szalonvezető a szalon két thai 
masszőrét bemutatva elmondta: 
– Joy és Anne tíz éven át tanulták 
ezt a masszázst, mielőtt Európá-

ba jöttek. Magyarországon két 
és fél éve dolgoznak, egyikük 
a Dunántúlról jött Miskolcra. 
Joy-nak még a gyermekmasz-
százs is a kezében van, úgyhogy 
hozzá sok utánpótlás-focista 
jár – mondta, majd mesélt a 
vendégek tapasztalatairól. – Aki 
nálunk járt, legtöbbször bérletet 
vált, és ajánlja barátainak. Heti 
rendszerességgel jönnek hoz-
zánk hatvan év felettiek, akik a 
kezelések után arról számolnak 
be, úgy érzik, megfiatalodtak. 
Belépéskor még magázódnak, 
de tegeződve távoznak. „A tün-
déreitek csodát tettek velünk”, 
mondják. Egyik nap arra lettem 
figyelmes, hogy egyik visszajáró 
vendégünk csak ül a fotelben, és 
néz maga elé. Arra csodálkozott 
rá, hogy évek óta zsibbadó kezé-
ben elmúlt a probléma – sorolta 
a szalonvezető.

A masszázst bizonyos kul-
túrákban már évezredekkel 
ezelőtt használták gyógyításra. 
Napjainkban újra aranykorát éli, 
előnye, hogy teljesen biztonsá-
gos, nincsenek mellékhatások, 
nem ártalmas az egészségre, ki-
váló hatással van a mozgásszervi 
problémákra, ezen túl nagysze-
rűen oldja a stresszt. Felfrissíti a 
bőrt, a vérkeringést, az izmokat, 
és rendkívül jó hatással van az 
idegrendszerre is, ezzel ellensú-
lyozza testünk stresszre adott 
negatív reakcióit. Oldja az izmok 

akaratlan feszülését, helyreállítja 
a szívritmust, a vérnyomást és a 
keringést.

A thai masszázs gyógyító 
hatása messze felülmúlja a 
konvencionális nyugati orvosi te-
rápiákat néhány területen, mint 
például az asztma, székrekedés, 
vállmerevedés, de hatékony 
segítséget nyújt a szívinfarktus 
utáni helyreállásban, végtagok 
mozgékonyságának helyreállítá-
sában agyvérzést követően.

A tradícionális thai, aroma-
olajos, váll-, nyak-, fej-, hát-, 
talp- és arcmasszázsra telefonon 
a 06-30/018-1838-as számon, a  
facebook.com/tunderthai olda-
lon vagy a tunderthaimasszazs@
gmail.com e-mail-címen lehet 
bejelentkezni.

ENDOKRINOLÓGIA,  
DIABETOLÓGIA

magánrendelés

Miskolc, Szentpáli u. 5. Előjegyzés: (30) 914-5346
www.endodiab.hu

EZ VALAMI CSODA! – MONDJÁK 
A THAI TÜNDÉREK KEZELÉSÉRŐL 

MEGNYÍLT MISKOLCON,  
A BELVÁROS SZÍVÉBEN EGYEDI  

ÉS KÜLÖNLEGES TERMÉK- 
KÍNÁLATTAL A KOFA!

Kövessen minket a Facebookon és az Instagramon – @kofamiskolc
Miskolc, Széchenyi utca 83. (az Adidas üzlettel szemben)

Hazai kistermelők, családi kisüzemek, manufaktúrák  

KÉZMŰVES TERMÉKET  
melyek hozzáadott szívvel-lélekkel, de kizárólag  

ADALÉK-, SZÍNEZÉK-  
ÉS TARTÓSÍTÓSZER-MENTESEN KÉSZÜLNEK. 

A megszokott termelői piac kínálatának 
teljes választéka kiegészítve egyéb  

különlegességekkel és finomságokkal 
mindennap megtalálható egy helyen  

a Kofában.

Jöjjön el üzletünkbe és vásároljon  
a természetes összetevőkből készült  
kiváló minőségű hazai termékekből!



„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok írni. 
Miskolc ezernyi titkát csak el-
hullajtotta az emlékezet, hogy 
egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és markunk-
ban tartjuk, máris fényesedni 
kezdenek” – írja Miért Mis-
kolc? című kötetében Fedor 
Vilmos. A lokálpatrióta 63 
válaszban indokolja meg, hogy 
miért szereti Miskolcot.

Azért, mert ez az egyetlen vá
ros, ahol nemcsak a magyar fi
zetőeszközt, hanem a főutca egy 
szakaszát is Forintnak nevezik. 
Miskolcon nemcsak fizetőesz
köz, hanem egy fogalommá lett 
korzó, nemzedékek találkahe
lye. A főutca egy darabja, egyben 
életünk egy darabja. A Forint, 
amikor született, a Villanyrend
őr és a Városház tér közötti út 
jobb oldalát övező járdaszakaszt 
jelentette. Egészen pontosan 
a Kossuth moziig terjedő sza
kaszt. Hogy miért azt az oldalt? 
Egyrészt azért, mert a járda szé
lesebb volt, másrészt azért, mert 
ezt az oldalt sütötte folyamato
san a nap.

Valamikor a hatvanas évek 
végén kapta nevét. Sokat töp
rengtem azon, hogy vajon mi
ért lett Forint a neve. Bevallom, 
leginkább az tűnik hihetőnek, 
hogy itt a legtöbbször elhang
zott kérdés a következő volt: 

nincs egy forintod? Magyará
zatként hozzá kell tennem, hogy 
abban az időben néhány forint
ban számoltuk az életet. Egy do
boz Fecske cigaretta négy forint 
negyven fillérbe, egy Sportszelet 
egy forint tíz fillérbe került, öt
ven fillér volt egy gombóc fagyi, 
helytől és mozitól függően ket
tőnégy forint egy jegy. Amikor 
valamihez hiányzott a pénzünk, 
akkor hangzott el a már idézett 
mondat. Azt hiszem, ez adhatta 
„a Forint” nevét.

Amikor született, persze más
képp nézett ki. Nemcsak a villa
mosok, hanem az autóbuszok és 
mindenféle jármű használta, így 
a gyalogosok az utca két oldalára 
szorultak. Reggel a munkába si
etők, délután az ismerkedő, szó
rakozó fiatalok töltötték meg. Az 
sem érdekelt senkit, hogy néha 
por és füst borította, hogy az au
tóktól és a meglehetősen nagy 
zajjal közlekedő villamosoktól 
néha egymás szavát sem értet
tük, kitartóan sétáltunk le s föl 
a Forinton. A suli általában kora 
délután befejeződött. Olyankor 
mindenki sietett haza, hogy az
tán akkor, amikor a nap már a 
Bükk felé veszi az útját, a fiúk 
farmerben, a lányok lehetetle
nül rövid szoknyákban, színes 
zokniban megkezdjék órákig 
tartó sétájukat. Le s föl, le s föl, 
és közben ismerősökre találva 
csevegni, fecsegni, beszélget
ni, ismerkedni, a Capriban sütit 

meg fagyit enni, a „fapadosban” 
sörözni, a Kossuth vagy a Béke 
moziban egy jó filmet megnéz
ni, együtt bulizni, hát ez volt „a 
Forint”. Csak az számított, aki 
ott volt. Akkor még működtek 
a szórakozóhelyek, délelőtti, dél
utáni és esti vetítések voltak a 
mozikban, az utolsó pereces ki
abálva árulta sósropogós por
tékáját a Sötétkapu alatt, és ma 
már ehetetlennek tűnő, vizes 
jeges fagylaltokat mértek a cuk
rászdákban.

A házibulik korszaka volt ez, 
amikor a Beatles, a Bee Gees és 
más angolszász zenekarok, no 
meg a hazai sztárok, az Illés, az 
Omega meg a Metró zenekarok 
dalai szóltak a kezdetben két
sávos, majd négysávos szalagos 
magnókból, és cseresznyepálin
kát, albán konyakot ittunk az 
akkoriban divatos házibulikban, 
hazai sörrel kísérve. Emlékszem, 
volt idő, amikor szinte minden 
buliban badacsonyi szürkebarát 
nevű bort ittunk, mert akkori
ban az volt a sláger.

Én 1970 és 1973 között vol
tam gyakori látogatója a Forint
nak. Az érettségi évében szin
te minden délután ott lógtam a 
haverokkal. Azt, hogy hol talál
kozunk, általában a suliban be
széltük meg. Érdekes, hogy min
dig háromnégyfős csapatokban 
érkeztünk, és így jöttek a lányok 
is. Amikor az ismerkedés meg
történt, a párok már intimebb 

helyekre jártak. Az Avasra, az 
Alabárdosba meg a Bortanyára, 
ha csak gyertyafényes romanti
kát akartak egy szelet zsíros ke
nyér meg egy pohár vörösbor 
mellett. Táncolni nyáron a ki
látó melletti Panoráma söröző
be mentünk, ritkán az Annába, 
Tapolcára. Emlékszem, voltak 
viták is a fiúk között a lányok 
miatt, amiket leginkább a szín
ház előtti sötét, akkoriban An
gyalnak hívott területen rendez
tek le. Voltak a Forintnak örökös 
rendbontó szereplői is, de idővel 
ők is elmaradtak.

A „Forint” egyszerre különös 
és egyszerű. Mindössze egy ut
cadarab, egyszerre volt életünk 
napos darabja, szemérmes is
merkedéseink, szerelmeink, 
találkozásaink és elválásaink 
szemtanúja.

Aztán a nyolcvanas években 
megszűnt a forgalom a főutcán, 
csak a villamos maradt. Talán 
csak annyit változott, hogy a 
többkocsis, fapados járművek 
helyett megjelentek a kezdet
ben sárga, óriás hernyónak tűnő 
csuklós villamosok. A Szinva 
patak lefedésével a forgalom át

került a déli tehermentesítőként 
megszületett négysávos útra. Így 
aztán lett egy igazi sétálóutcánk, 
ami a plázakultúra megjelené
sével, a belvárosi mozik bezá
rásával, a régi szórakozóhelyek 
felszámolásával folyamatosan 
veszített jelentőségéből. Vagy in
kább funkciójában megváltozott.

De nekünk, miskolciaknak, 
történjék bármi, a „Forint” min
dig itt lesz, mert ha zsebünkbe 
idővel másféle bankók is költöz
nek, az biztos, hogy az a „Forint” 
Miskolcon örökre megmarad.

Fedor Vilmos

A Forint, amikor született, a Villanyrendőr és a Városház tér közötti út jobb oldalát övező járda-
szakaszt jelentette. Fotó: Juhász Ákos 
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Hirdetés

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján 
történő értékesítésre meghirdeti 2021. május 20-ai benyújtási 

határidővel az alábbi miskolci ingatlant:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

József Attila 38.
4814/3 hrsz.  

(kivett beépített terület)  
és 4814/5 hrsz.

(kivett lakóház, udvar,  
egyéb épület)

telek: 3322 m2

épület: 274 m2 23 500 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb  
tájékoztatás a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

honlapon, valamint a 70/520-5132-es telefonszámon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró a felhívást  

a benyújtási határidőig visszavonhatja, ezt követően annak  
bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

MISKOLCI ELADÓ  
INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési  
eljárás útján történő értékesítésre meghirdeti  

2021. május 18-ai beadási határidővel  
az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Bodótető
20027/38 hrsz.

(beépítetlen terület)
telek: 6791 m2 86 000 000

Bodótető
20027/42 hrsz. 

(beépítetlen terület)
telek: 6916 m2 95 000 000

Temes utca
6093/851 hrsz.

(beépítetlen terület)
telek: 808 m2 7 500 000

József A. u. 21. fszt.
4597/A/15 hrsz. (borozó)
4597/A/16 hrsz. (műhely)

borozó: 28 m2

műhely: 16 m2 3 800 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint  

a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást  

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

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

Az akció érvényes:  
2021. 05. 08-tól 2021. 05. 14-ig

Star kéztörlő, 2 tekercs, 79,5 Ft/tekercs 199 Ft 159 Ft
Rewell tusfürdő, 300 ml, 663,33 Ft/l 269 Ft 199 Ft
Pur mosogató, 450 ml, ut., 731,11 Ft/l 369 Ft 329 Ft
FFP2 szájmaszk 499 Ft 299 Ft
Blend-a-med 3D White fogkrém, 100 ml 549 Ft 499 Ft
Csillag vízlágyító, 450 g, 1331,11 Ft/kg 699 Ft 599 Ft
Well Done antibakteriális konyhai tiszt.,  
   750 ml, 798,66 Ft/l 759 Ft 599 Ft
Lanza mosópor, 1,125 kg, 710,22 Ft/kg 999 Ft 799 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs 1099 Ft 999 Ft
Vanish szőnyegtisztító, 500 ml,  
   gépi, kézi, 1998 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml,  
   594,64-554,99 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Well Done folyékony mosószer, 4 l, 274,75 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Bonus mosópor, 3 kg, 516,33 Ft/kg 1699 Ft 1549 Ft
Tomi mosókapszula, 42 db-os, 54,73 Ft/db 2499 Ft 2299 Ft
Héra Prémium belső falfesték, 2,5 l,  
   1999,6 Ft/l 5499 Ft 4999 Ft
Héra Gold belső falfesték, 15 l, 533,26 Ft/l 8999 Ft 7999 Ft

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 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

Fájdalommentes Arteriograph  
érdiagnosztika Miskolcon

a Pátria Üzletházban lévő 
Alma Gyógyszertárban

szerdánként 8-12 óra között! 

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

Előjegyzés telefonon:  
46/400-225, 20/256-4222 A vizsgálat ára 12 000 Ft



Akkor és most. Az 1902-ben postára adott képeslapon egy vas-
gyári iskolaépület látható. Maga a vasgyári kolónia négy szakaszban 
készült el. Az első ingatlanok építésének időszaka 1868 és 1877 közé 
tehető, ahol létrehozták az „új vasgyári belsőtelket”. Az intézmény-
hálózat kiépítése és a lakásépítések folytatása 1878 és 1908 között 
zajlott. Az első iskola már a gyáralapítás évében működött, a gyerek-
létszám azonban folyamatosan nőtt, így az intézmény is többször 
költözött. Az új fiúiskola 1888-ra készült el a Kabar utcában, az im-
pozáns, emeletes házat Szvetlik Mátyás tervezte (a lányiskola 1893-
ban költözött a szomszédjába). A fiúiskola létszámnövekedés miatt 
később a Téglagyári utcában kapott új otthont. Itt, a Kabar utca 4. 
szám alatt később működött például cukrászda is, ez volt az egyik te-
lephelye 1994-ig az Erkel Ferenc Zeneiskolának, ma pedig az Arany 
Alkony Szolgáltatási Központ és Gondozóház használja. (Tajthy Ákos 

szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László fotója)

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Mozaik Miskolci Napló12

Látványosan nagy tempóban halad a kivitelező a minorita templom felújításával. Az egyik toronyról az elmúlt napokban teljesen 
eltűnt a régi sisak, de a másik is körbe van már állványozva, így várhatóan heteken belül az is a múlt ködébe vész. Természetesen nem 
marad azonban fedél nélkül a műemlék templom, az új toronysisakokat február óta készíti a kivitelező a Hősök terén. A Nagybol dog
asszony minorita plébániatemplom több mint 870 millió forint kormányzati támogatás segítségével újul meg. A munkát két ütemben 
végzik: az első jelenleg is zajlik, várhatóan szeptemberben fejeződik be. A második ütem során már a belső terekben folytatódik majd a 
munka: ekkor cserélik a teljes elektromos hálózatot, festik ki a szentélyt, és restaurálják a freskókat. Fotó: Mocsári László

Gazdikereső

Könyvújdonságok a Géniusztól 
4

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. 
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 
2021. május 12. E-mail-cím: megfejtes@mi-
kom.hu. A helyes megfejtések beküldői között 
könyv utalványt sorsolunk ki. A nyereményt a 

Géniusz Könyváruház biztosítja. 

CSERÉLIK  
A TORONYSISAKOKAT 

Ezen a héten Ördögöt (5491), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, 
féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gazdi-
hoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet hétköz-
nap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: 
   Miskolc, Szövő u.
Fajta: keverék
Kor: 5 év
Neme: kan
Szín: fekete-cser
Súlya: 21,70 kg
Magasság: 52 cm

Félénk, idős kutyaként ke
rült be a Telephelyre, mint le
adott eb. Bent léte óta nyitot
tabb lett. Fél egyedül, így csak 
kinti tartásra nem ajánlott. 
Szereti, ha zsong körülötte az 
élet, törődő, békés gazdára van 
szüksége.

Hirdetés

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában május 
9-én, vasárnap délután 4 
órától a minorita templom-
ból közvetítenek. A szent-
misét bemutatja: Szalkai 
Zoltán József minorita szer-
zetes, plébános.

Vasárnap, május 9én lesz 
a hámori Szent Flóriántemp
lom búcsúja, amelyet a 11 órai 
szentmisén ünnepelnek meg. 

A Magyar Katolikus Egyház
ban jövő vasárnap, 16án lesz 
Urunk mennybemenetelének 
ünnepe.

Tanszergyűjtést szervez 
tan évkezdésig a Magyar Re
formátus Szeretetszolgálat 
Alapítvány hátrányos helyze
tű gyermekek családjainak. 
Részletek: simon.annama
ria@jobbadni.hu. CIB Bank: 
107020198500889851100005, 
közleménybe: Tanszergyűjtés.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

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

GRAFITEMBER  
A TISZTA  
LEVEGŐÉRT 

Ha jogi problémájuk, kér-
désük van, küldjék el szer-
kesztőségünk 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 írás-
ban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET 
JOGESET
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