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Bemutatkozott az a két fűnyíró trak-
tor, amelyek egy nagyobb eszközbe-
szerzés első darabjaiként álltak a város 
szolgálatába. Miskolcra már ráfért a fa-
zonigazítás, az új gépeknek hála hama-
rosan végeznek az első vágással, ami az 
egész várost tekintve 3 millió négyzet-
méter zöldterület lekaszálását jelenti.

Cikk a 3. oldalon

Az új gépekkel  Az új gépekkel  
behozhatják a csúszástbehozhatják a csúszást

Augusztus elsejétől megkezdheti műkö-
dését a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény 
(MIÓVI). Az átszervezés kizárólag a vezető-
séget érinti, a harminckét óvoda ugyanúgy 
működhet tovább. Az integrációval pénzt 
takaríthat meg a fenntartó önkormányzat, 
és hatékonyabb lehet a szakmai munka is az 
egyes intézményekben a remények szerint.

Cikk az 5. oldalon

Átalakítanak, hogy  Átalakítanak, hogy  
fejleszthessenekfejleszthessenek

TÖBB MINT TÍZMILLIÁRDOS  TÖBB MINT TÍZMILLIÁRDOS  
BERUHÁZÁS INDULBERUHÁZÁS INDUL

Új üzemcsarnokok lé-
tesítése kapcsán beszél-
gettünk befektetésekről, 
együttműködésekről és 
a fűkaszálásról Veres Pál 
polgármesterrel.

– Mielőtt még rátérnénk 
a befektetések témájára, egy 
gyors kérdést: sikerült úrrá 
lenni a miskolci kaszálás ne-
hézségein?

– Igen, de nem erre a pár 
hétre leszek a legbüszkébb 
a polgármesterségemből, 
ezt már most kijelenthetem. 
Mindenekelőtt meg szeret-
ném követni a miskolciakat 
a kaszálás csúszása miatt, és 
meg szeretném köszönni a tü-
relmüket. Városvezetőként ez 
a mi felelősségünk, akkor is, 

ha számos probléma szeren-
csétlen együttállása vezetett 
ehhez a helyzethez. Az elmúlt 
hónapokban közel harminc 
ember távozott a Városgazda 
Kft.-től, akik kieső munkáját 
nem tudtuk időben pótolni, 
ráadásul igyekeztünk taka-
rékosak lenni az igen szűkös 
forrásaink mellett. Az esős 
időszakkal együtt ez elég volt 
arra, hogy a fű olyan legyen, 
amilyen lett. Szóval elnézést 
kérünk Miskolctól, de szeren-
csére már jól halad a munka, 
aki meg azt állítja, hogy sosem 
hibázik, az nem mond igazat. 
Emberek vagyunk, hibázunk, 
csak ezt be is kell tudni ismer-
ni. Az égig érő fű pedig csak 
maradjon meg a filmben.

Folytatás a 3. oldalon

Új befektetések  Új befektetések  
és új munkahelyekés új munkahelyek

Gyártásra és logisztikai tevé-
kenységre alkalmas csarnokot 
építenek a Déli Tudományos 
és Technológiai Parkban.

A földterület adásvételi szer-
ződését csütörtökön írták alá 
a felek, a több mint 10 milli-
árd forintos beruházás a tervek 
szerint még idén elkezdődhet. 
Miskolc ezzel egy újabb lépést 
tett a gazdaságfejlesztés terü-
letén, több letelepülni szándé-

kozó vállalattal jelenleg is tár-
gyalnak.

– Tárgyalásaink eredményre 
vezettek, így újabb komoly állo-
másához érkezett Miskolc gaz-
daságának fejlesztése, ami így új 
lendületet kaphat – vezette fel a 
sajtótájékoztatót a megyeszék-
hely polgármestere. Veres Pál 
hozzátette, hiányt pótolnak a be-
fektetéssel: olyan üzemcsarnok 
épülhet Miskolcon, ahová vár-
hatják a befektető cégeket. A ki-

vitelező Xanga Investment and 
Development Group Debrecen-
ben az egyik legnagyobb befekte-
tő, reményeik szerint fejlesztéseik 
itt is vonzani fogják a letelepülni 
szándékozó vállalatokat.

A városvezető emlékeztetett, 
a Nagy-Miskolc program egyik 
leginkább hangsúlyos területe 
éppen a gazdaságfejlesztés, hi-
szen csak ez által lehet megfele-
lő mennyiségű és minőségű új 
munkahelyet létrehozni.

– Az elmúlt másfél évben 
rengeteget dolgoztunk ezért, 
és már eddig is számos siker-
ről számolhattunk be, most 
azonban újabb mérföldkőhöz 
érkeztünk – fogalmazott Veres 
Pál, megemlítve, hogy az el-
múlt másfél év kitartó munká-
jának köszönhetően a Mechat-
ronikai Ipari Parkban például 
egy kínai befektető projektje 
valósulhat meg.

Folytatás a 2. oldalon

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 nyílt 
elvégeztetésére. Miskolcon egyedülállóan  a hét minden napján.  

Továbbá megnyitottuk  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)  
Antigéngyorsteszt és COVID-19-ellenanyagvérteszt 



Veres Pál kedden Simon Gá-
bor, szerdán pedig Bartha 
György választókerületét 
kereste fel, hogy felmérje a 
problémákat.

A választókerületi bejárások 
célja, hogy a városvezető a képvi-
selőkkel áttekintse a fejlesztése-
ket, illetve feltárják a problémá-
kat. – Azt látom, hogy fejlődik 
ez a környék is, de ez nem jelen-
ti azt, hogy nincsenek gondok 
– mutatott rá több állomásból 
álló keddi bejárása féltávjánál 
Veres Pál, hozzátéve: éppen ez a 
lényege a kezdeményezésének. – 
Végig kell vennünk, min kell és 
min tudunk még javítani. Aztán 
megvizsgáljuk a lehetőségeket, 
milyen források állnak rendel-
kezésre, hogy a helybéliek közér-
zetét javító beruházásokat indít-
hassunk el.

Sok az autó, kevés a hely
Ilyen lehet például parkolók 

kialakítása. A Győri kapuban 
található dzsúdóklub bővít, az 
építkezés miatt parkolási ne-
hézségek adódtak a környéken. 
Nemrégiben közel két tucat ide-
iglenes parkolót alakítottak ki a 
választókerület önkormányzati 
képviselőjének kezdeményezé-
sére, de a parkolási problémák-
ra nehéz végleges megoldást ta-
lálni.

– Sok panelház található a 
környéken, és egyre több az 
olyan család, ahol akár két-há-
rom autó is van. Nagyon körül-
tekintően kell eljárnunk, hiszen 
a zöldterületek rovására lehet 
csak parkolót kialakítani – mu-
tatott rá Simon Gábor. – Hazánk 
számos nagyvárosára jellemző, 
hogy a lakótelepeket nem eny-
nyi autóra tervezték, egyszerűen 
nincs annyi terület. Ugyanak-
kor az sem járja, hogy egy helyi 
lakos ne találjon parkolóhelyet a 
nap végén.

Simon Gábor azt minden-
esetre vállalta, hogy a Győri ka-
puban minden évben növelik a 
parkolóhelyek számát, idén 20-
30 hellyel bővül majd a szám.

A környéken aztán más prob-
lémával is szembesültek, de ezek 
gyakorlatilag évek, évtizedek 
óta időről időre jelentkeznek. 
Ilyen például a játszóterek álla-
pota. Ebben is sikerült előrelép-
ni, az Aba utcán található játszó-
tér ugyanis pályázati forrásból 
megújult.

Az intézményeknél is be 
tudnak számolni fejlesztések-
ről. A Százszorszép Óvodában 
például kialakítottak egy mű-
füves focipályát. Ádám Anikó 
Ágnes óvodavezető azt mond-
ta, a gyerekek nagyon szeretik, 
naponta használja több cso-
port is.

– Reméljük, hogy a jövőben 
továbbfejlődhetünk. Sok min-
denre lenne még szükség az 
udvaron: hiány van játékokból, 
vannak olyan részei az udvar-
nak, amelyek teljesen üresen áll-
nak – mondta.

Átvett bajok
A Győri kapu után szerdán 

a Kilián következett, ahol Ve-
res Pál Bartha György önkor-
mányzati képviselő kíséreté-
ben szemlélte meg a Kiliánt. A 
legnagyobb fejtörést, mint más 
környékeken is, a kevés parko-
lóhely jelenti.

– Amikor a lakótelep épült, 
teljesen más volt a közlekedés, 
jóval kevesebb autó járta az uta-
kat. A parkolóhelyeket többnyi-
re zöldterületek rovására lehet 
kialakítani, tehát olyan kompro-
misszumokat kell találni, amik 
mindenki számára megfelelnek.

A polgármester beszélt a volt 
Otthon étterem mögötti részen 
építendő, új orvosi rendelővel 
kapcsolatban felmerülő kérdé-
sekről is.

– Sajnos itt kényszerhelyzetbe 
kerültünk, hiszen egy kész ter-
vet örököltünk meg, amihez, ha 
hozzányúlnánk, az a megvalósí-
tást veszélyeztetné. Igyekszünk a 
legkevesebb gonddal megvalósí-
tani a beruházást – fogalmazott 
a városvezető.

– Az Andrássy utcánál és a 
számozott utcáknál kezdük a 
bejárást. Itt bővítettük a játszó-
teret, kijavítottuk a Kilencedik 
utca úthibáit és az egyes járda-
szakaszokat, létesítettünk egy 
zúzottköves parkolót, valamint 
zöldnövényeket is telepítettünk 
a környéken – emlékeztetett 
Bartha György.

Ezt követően a Kilián-délen 
folytatódott a bejárás.

– Itt a bölcsőde állapota oko-
zott gondokat a közelmúltban. 
Olyan intézményről beszélünk, 
ami 2017-ben felújításon esett át. 
2019-ben azonban egyszer csak 
elkezdett füstölni a fal. Úgy re-
noválták az épületet, hogy villa-
mossági felújítás nem történt. A 

gyerekeket ideiglenesen másik 
intézménybe kellett költöztetni. 
Szerencsére pár hónap alatt sike-
rült megfelelő módon kijavítani 
a problémát.

Az óvodával is akadt tenniva-
ló. Ott az udvari játékokkal volt 
gond. A jövőben épülő orvosi 
rendelő ügyéről is beszélt az ön-
kormányzati képviselő.

– Szomorúnak tartom, hogy 
úgy tervezték meg, hogy a zöld-
terület kárára épüljön fel: a volt 
Otthon étterem mögötti fák 
egy része sajnos eltűnik. Ennek 
oka, hogy az előző városvezetés 
sem velem mint képviselővel, 
sem a lakossággal nem egyezte-
tett. 2019-ben tulajdonképp egy 
olyan helyzetet örököltünk meg, 

amibe akkor már nem volt bele-
szólásunk. Nincs mit tenni, mert 
az orvosi rendelőre szükség van 
– hangsúlyozta.

A parkolási gondokat szin-
tén nehéz úgy orvosolni, hogy a 
zöldterület ne lássa kárát.

– Különböző trükköket talál-
tunk ki: a házak előtti szigeteket 
kicsit beljebb tolva, a szegélyek 
összébb húzásával alakulnak 
parkolóhelyek.

Az Észak-Kilián helyzetével 
és az ottani aktív civil közösség 
kezdeményezéseivel is megis-
merkedhetett veres Pál. Bartha 
György emellett a választókör-
zetben történő virágosításról is 
beszámolt.

Kujan István, Bájer Máté

Simon Gábor választókerületében kedden tartottak bejárást. Fotó: Mocsári László
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Három miskolci helyszínen 
is megemlékezést tartott az 
önkormányzat június 4-én, 
a trianoni békediktátum 
101. évfordulóján, a nemze-
ti összetartozás napján.

A népkerti Országzászlónál 
kezdődött a megemlékezések 
sora, ahol felvonták a nemzeti 
lobogót, majd ünnepi beszédet 
mondott Miskolc polgármes-
tere. Veres Pál kifejtette: a mai 
egyszerre a gyász és az ünnep 
napja.

– Gyásznap a magyarság 
számára, egy szinte felfogha-
tatlan történelmi tragédia mi-
att. De ünnep is, mert szim-
bolizálja, hogy mi, magyarok 
minden megrázkódtatás, tra-
gédia ellenére itt vagyunk, 

élünk, megmaradtunk és ösz-
szetartunk.

Trianon ott van mindany-
nyiunk szívében, elméjében és 
emlékezetében – folytatta –, 
nem lehet, nem szabad elfelej-
teni. Hosszú, nehéz árnyékot 
vet az eltelt száz évre, de jele-
nünkre is.

– De az összetartozást ün-
nepeljük ma, határon innen 
és túl. Most is számíthatunk 
egymásra, és együtt vagyunk 
erősek. Erre Miskolc, az itt 
élők mutatták a legjobb példát 
az elmúlt hónapokban, a vész, 
a járvány időszakában. Példát 
állítottunk, hogy ha törődünk 
egymással, akkor a legsötétebb 
árnyékból is kijutunk a fényre. 
Talpra tudunk állni egymásba 
kapaszkodva.

Szolyák Péter, a Herman 
Ottó Múzeum igazgatója ki-
emelte: Trianon után Miskolc-
nak feladata, kötelessége lett 
segíteni az otthonaikat elhagy-
ni kényszerülő felvidéki, erdé-
lyi honfitársainknak, akiknek 
szükséglakásokat adott, példá-
ul a Zsolcai kapuban.

– Legyünk rá büszkék, 
hogy Miskolc ma egy kicsit 
Nagy-Magyarország is; gyűj-
tőér a magyarság testében, ami 
a jövőben sem záródhat el. Fe-
lelősségünk van ma is.

A történelmi egyházak kép-
viselőinek beszéde után a város 
vezetői, pártok, civilszerveze-
tek, egyesületek tagjai koszo-
rúkat helyeztek el az Ország-
zászlónál.

A Gyula utcai Trianon-em-
lékműnél Badány Lajos mon-
dott beszédet. Az alpolgármes-
ter szerint a diktátum célja a 
pusztítás volt, a Kárpát-me-
dencei népek egymásnak ug-
rasztása.

– Az összetartozást, a lelki 
sorsközösséget akarták szét-
verni, viszályt szítani. Nekünk 
azonban határozottan fel kell 
emelnünk a hangunkat az el-
szakított országrészekben élő 
magyarság jogaiért.

A június 4-ei programok 
sora a felsőhámori Trianon- 
emlékműnél zárult.             K. I.

AZ ÖSSZETARTOZÁST ÜNNEPELTÜK AZ ÖSSZETARTOZÁST ÜNNEPELTÜK 
Gyártásra és logisztikai 
tevékenységre alkalmas 
csarnokot építenek a Déli 
Tudományos és Technológiai 
Parkban.

Folytatás az 1. oldalról
Most a Xanga csoport egyik 

tagvállalata, a MIA Rising Kft. 
vásárolt meg egy hathektáros 
területet Miskolc déli hatá-
rában, és ott olyan üzleti inf-
rastruktúrát alakít majd ki 
mintegy 25-30 ezer négyzet-
méteren, amely magas hozzá-
adott értéket képviselő, terme-
lő és logisztikai cégek azonnali 
betelepülésére ad lehetőséget. 
Herdon István, a Xanga Invest-
ment and Development Group 
vezérigazgatója elmondta, a 
cégcsoport húsz éve fejleszt 
ipari infrastruktúrát, gyárakat, 
logisztikai központokat.

– A teljes beruházás összér-
téke meghaladja a 10 milliárd 
forintot, a tervek már engedé-
lyezés alatt állnak, ha ez meg-
van, akár már nyáron el is kez-
dődhet az építkezés – tudatta.

Dukai Zoltán, a Miskolc 
Holding Zrt. vezérigazgatója 
a megállapodás aláírása után 
azt hangsúlyozta, hogy Mis-
kolcon a korábbi években is 
voltak már értékesíthető ipar-
területek, de az akkori eladá-
sokból származó bevételeket 

nem forgatta vissza iparterü-
let-fejlesztésre a Holding akko-
ri vezetése.

– Az előző kilenc évben ke-
letkezett 2,7 milliárd forintnyi 
értékesítési bevételből mind-
össze 380 milliót forgatott visz-
sza a korábbi cégvezetés. Mi 
ezzel szemben az elmúlt egy 
évben ennek a dupláját köl-
töttük ugyanerre. Ennek kö-
szönhető, hogy most új pro-
jekteknek is tudunk területet 
biztosítani, és így munkahely-
teremtő beruházásokat hozni a 
városunkba – emelte ki.

Azt is megerősítette, hogy 
sok befektetői megkeresésük 
van, és azt szeretnék, hogy őket 
minél színvonalasabb (inf-
rastrukturális) körülmények 
között tudják fogadni. – Gőz-
erővel dolgozunk azon, hogy 
minél több befektető érkezzen 

Miskolcra, ez a munkahelyte-
remtés alapja, így kiemelt célja 
mind a városnak, mind a Hol-
dingnak.

Halmai Gyula, a Miskolc 
Holding Zrt. gazdaságfejlesz-
tési és ingatlangazdálkodási 
igazgatója hozzátette, magas 
hozzáadott értékű, magasabb 
technológiai szintű cégeket 
szeretnének idevonzani, amik 
magasabb fizetést tudnak adni 
munkavállalóiknak.

– Ennek érdekében fontos, 
hogy a régió egyik legnagyobb 
ingatlanfejlesztő csoportja is 
úgy döntött, hogy területet vá-
sárol az ipari parkunkban. Bí-
zunk abban, hogy ezen az úton 
újabb vállalkozásokat fogunk 
tudni letelepíteni Miskolcon, 
sok reményt keltő tárgyalá-
sunk van.

Kujan I.

Több mint tízmilliárdos beruházásTöbb mint tízmilliárdos beruházás

A földterület adásvételi szerződését csütörtökön írták 
alá a felek. Fotó: Juhász Ákos

A népkerti Országzászlónál kezdődött a megemlékezések 
sora, ahol felvonták a nemzeti lobogót. Fotó: Juhász Ákos

VIRÁGOS VÁROSRÉSZEK VIRÁGOS VÁROSRÉSZEK 
PARKOLÁSI GONDOKKAL PARKOLÁSI GONDOKKAL 



Új üzemcsarnokok létesí-
tése kapcsán beszélgettünk 
befektetésekről, együttmű-
ködésekről Veres Pál polgár-
mesterrel.

Folytatás az 1. oldalról
– Nézzünk akkor egy sikeresebb 

területet. Csütörtökön jelentős be-
ruházás aláírására került sor. Mit 
lehet erről tudni?

– Tízmilliárdos befektetésről 
és az ehhez szükséges ingatlanér-
tékesítésről szóló megállapodást 
írtunk alá. Logisztikai és üzem-
csarnokok épülnek a déli ipa-
ri parkban, ahová a befektető és 
a város közösen hoz majd újabb 
és újabb betelepülő vállalkozáso-
kat, cégeket. A beruházó Xanga 
Investment and Development 
Group Debrecenben az egyik 
legnagyobb befektető, reményeik 
szerint fejlesztéseik itt is vonzani 
fogják a letelepülni szándékozó 
vállalatokat. A Xanga beruházá-
sainak volt köszönhető Debrecen 
iparűzési adójának közel kéthar-
mada az elmúlt években, vagyis 
egy igen tapasztalt és nagyon ko-
moly partnert találtunk a szemé-
lyükben.

– Hogyan zajlik ez pontosan?
– A Xanga csoport egyik tag-

vállalata vásárolt meg egy hat-
hektáros területet Miskolc déli 
határában, és ott üzleti infra-
struktúrát alakít majd ki 25-30 
ezer négyzetméteren, hogy ma-
gas hozzáadott értéket képvise-
lő, termelő és logisztikai cége-
ket telepíthessünk oda. A cég és 

a vezérigazgató, Herdon István 
személye egyet jelent a sikerrel, 
hiszen cégcsoportja húsz éve fej-
leszt ipari infrastruktúrát, gyá-
rakat, logisztikai központokat. 
A teljes beruházás összértéke 
meghaladja a 10 milliárd forin-
tot, az építkezés akár már nyá-
ron el is kezdődhet. Hosszú távra 
tervezünk, az ingatlaneladásból 
származó bevételeinket befekte-
tésösztönzésre fordítjuk – ez ed-
dig nem volt megszokott, koráb-
ban a város felélte a bevételeit, mi 
a jövőbe fektetjük.

– Mit tud tenni Miskolc a befek-
tetések idevonzása érdekében? Az 
a közmeggyőződés, hogy ezt intézi 
a kormány, a városok pedig vagy 
kapnak belőle, vagy nem.

– Hát ennyire azért nem egy-
szerű a kérdés. Miskolcon je-
lenleg is komoly szakapparátus 
dolgozik a városházán és a Hol-
dingban a befektetésösztönzésen, 
hiszen ez összetett feladat. Ha 
úgy tetszik, ez egy igen sziszifuszi 

munka, és egyáltalán nem látvá-
nyos, de amikor megérkeznek az 
eredmények, azt mindenki látja 
majd. Sok ember összehangolt 
munkájára van szükség, kezde-
ményezőnek kell lennünk a be-
fektetők felé és mindenekelőtt 
gyorsnak – gyorsan kell dönte-
ni, gyorsan kell lépni, és úgy ál-
talában mindig képben kell len-
ni. Sokszor apróságok döntenek, 
ezért figyelni kell a részletekre. 
Ez sok munkát és odafigyelést kí-
ván, de ahogy a mellékelt példa is 
mutatja, megéri.

– Tavaly év végén például 
húszmilliárd forintból létrejött 
egy iparfejlesztési alap, amely ki-
fejezetten a város és a városkör-
nyék ipari, gazdasági fejlesztései-
nek finanszírozására való.

– Konkrét termelőberuházások 
várhatók? Lesznek új munkahe-
lyek?

– Rövidesen várhatók még 
olyan új befektetések, amelyekről 
ma még sajnos nem beszélhetek 

a nyilvánosság előtt, de nagyon 
fontosak lesznek a város és a kör-
nyék számára, és mi gőzerővel 
dolgozunk ezen. Remélem, rövi-
desen többet is mondhatok – mi 
ezen dolgozunk.

– Ki segít a városnak ebben? 
Kikkel dolgozik együtt Miskolc a 
fejlesztéseken?

– Ahogyan mondtam, ko-
moly saját apparátusunk dol-
gozik ezen a területen, és jó 
munkát végeznek, ahogy a fenti 
példák is mutatják. Együtt dol-
gozunk a mindenkori kormány-
zattal, Magyarország befekte-
tésösztönző cégével, a HIPA-val, 
de fontos szövetségeseink eb-
ben a munkában a partnertele-
pülések, a környező települések 
polgármesterei. A Nagy-Mis-
kolc programunk alapján a tér-
ségi együttműködés kialakítá-
sa nemcsak politikailag fontos, 
hanem a Miskolc2030 fejlesztési 
program sikerének egyik záloga 
is egyben.
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Veres Pál szerint a térségi együttműködés kialakítása a Miskolc2030 fejlesztési prog-
ram sikerének egyik záloga is

Varga László országgyűlési képviselő egy alapot hoz 
létre, amiből közösségteremtő akciókat, fejlesztéseket 
kíván támogatni. Ő maga egymillió forintot ajánl fel 
tiszteletdíjából, és arra buzdítja a miskolciakat, tegye-
nek hozzá ők is, ha pénztárcájuk engedi, vagy ötletekkel 
járuljanak hozzá.

Miskolc összeköt címen 
sajtótájékoztatót tartott Var-
ga László országgyűlési kép-
viselő a Szent István téren. 
– A Covid-19- világjárvány 
szétválasztott minket, de 
Miskolc összeköt. Ennek 
szellemében hozok létre egy 
alapot, hogy a társadalom 
szöveteit újra összevarrjuk.

Hivatalos képviselői Face-
book-oldalára várja a meg-
kereséseket. – Fontos, hogy 
nemcsak pénzfelajánlásokról 
van itt szó, hanem ötletek-
ről is, hogy kiket támogas-
sunk különböző összegekkel. 
Erről akár szavazni is lehet 
majd. Szeretném összekötni 
a támogatói oldalt, a tehető-
sebb vállalkozókat vagy akár 
a kisebb adományt rászá-
nó embereket azokkal a kö-

zösségekkel, amik például 
alapvető felszerelésben szen-
vednek hiányt, vagy ottho-
nosabbá tennék tereiket. De 
most nem az én ötleteimre 
van szükség, hanem a mis-
kolciakéra – mondta, hozzá-
téve: ugyanezen a fórumon 
lehet majd nyomon követni a 
forrás felhasználását is.

A politikus hozzátette vé-
gül, nem először adományoz 
akár ilyen nagy összeget is 
különböző célokra. Emlé-
keztetett, egy évvel ezelőtt 
a Covid elleni védekezésre 
ajánlott fel szintén egymillió 
forintot. Az elmúlt években 
pedig számos felajánlást tett 
tiszteletdíjából, így például 
egy részét rendszeresen egy 
szolidaritási alapba utalta.

RO

Egymilliót ajánl fel Egymilliót ajánl fel 
közösségépítésre közösségépítésre 
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Elsőként száz miskolci ve-
heti birtokba Miskolc új 
élményfürdőjét.

Június 12-én megnyitja ka-
puit a nagyközönség előtt az 
Ellipsum Élmény- és Strand-
fürdő Miskolctapolca. A nyi-
tást hosszas és alapos előké-
szítő munka előzte meg annak 
érdekében, hogy a vendégek 
a pandémia ellenére is a lehe-
tő legnagyobb biztonságban 
vehessék igénybe a komple-
xum szolgáltatásait. A meg-
nyitó napján különleges, színes 
programokkal kedveskednek 
kicsiknek és nagyoknak egya-
ránt, valamint meglepetésven-
dégek is várják a fürdőzőket.

A járványhelyzet enyhülé-
se végre lehetővé teszi, hogy a 
számtalan színvonalas szolgál-
tatást kínáló komplexum me-
dencéit fürdőzők vehessék bir-
tokukba, valamint a vendégek 
kipróbálhassák az országban 

szinte egyedülálló VR csúsz-
dát, amelyen virtuális utazás 
részesei lehetnek.

Száz szerencsés miskol-
ci már egy nappal a hivatalos 
megnyitó előtt belemerülhet 
a habokba a fürdő medencéi-
ben. Nekik nem volt más dol-
guk, mint helyesen válaszolni 
a nyitáshoz kapcsolódó nye-
reményjáték kérdéseire az El-
lipsum Facebook-oldalán. A 
nyereményük 25 családi belé-
pő két felnőtt és két gyermek 
részére az élményfürdő nagy-
közönség előtti ünnepélyes 
megnyitóját megelőző napon 
16.00 és 20.00 óra között tar-
tandó exkluzív, zártkörű ren-
dezvényre. A nyereményjáték 
pénteken lezárult, a nyertese-
ket kisorsolták és e-mailben 
értesítik. A szerencséseknek 
az értesítést követően legké-
sőbb két munkanapon belül 
kell visszajelezniük a részletek 
egyeztetéséhez.

A Kiliánban, a Dr. Peja 
Győző emlékparkban mu-
tatkoztak be a város új fű-
nyíró traktorai.

– A kaszálás csúszása miatt 
szeretném megkövetni a mis-
kolciakat, egyben megköszö-
nöm a türelmüket is – mondta 
Szopkó Tibor alpolgármester a 
gépek bemutatására szervezett 
sajtótájékoztatón. – Ez a csúszás 
városvezetői felelősség – még 
úgy is, hogy számos nehezítő 
körülménnyel kellett szembe-
nézni. A Városgazda Nonprofit 
Kft.-től mintegy 30 munkatárs 
távozott az előző hónapokban. 
Igyekeztünk takarékosan ke-
zelni a forrásokat, de az időjá-
rás sem kedvezett nekünk. A 
felelősséget vállaljuk. Azonban 
hosszú távú megoldást is kínál-
tunk a problémára.

A nemrégiben kinevezett al-
polgármester kifejtette, hogy 
az önkormányzatnak fontos a 
városüzemeltetés kérdése.

– Amikor láttuk, hogy nagy 
a baj, elindítottunk egy jelen-
tős fejlesztést. Ennek kezdeti 
lépéseként beszereztünk két 
fűnyíró traktort. A következő-
ekben pedig további gépeket 
fogunk vásárolni.

Szopkó Tibor elmondta, a 
köztisztaságért felelős vállalat 
nagyjából 300-500 millió fo-

rintos igényt fogalmazott meg 
ahhoz, hogy a jövőben taka-
rékosabban és hatékonyabban 
legyenek képesek ellátni a vá-
rosüzemeltetési feladatokat.

– Ezt nem tudta a vírusidő-
szakban teljes mértékben ki-
gazdálkodni a város. Azonban 
– egy nagyságrendileg 100 mil-
lió forintos tételben – elindítot-
tuk a fejlesztéseket. Hosszú tá-
von az a célunk, hogy megfelelő 
eszköz- és gépállománnyal ren-
delkezzen a Városgazda.

A kaszálási munkák előre 
meghatározott ütemtervet kö-
vetve haladnak.

– Valószínűleg lesznek olyan 
városrészek, amik úgy érzik, 
rosszabb helyzetben vannak, 

azonban a kapacitások elosz-
tását szakmai alapokon végez-
ték: a közeljövőben az egész 
várost lekaszáljuk, semelyik 
környék nem marad ki.

– Míg egy kézi fűkaszás 
munkás jó esetben 2000 m2 

területet tud levágni, ezek a 
gépek 30-40 ezer m2-rel vé-
geznek ugyanennyi idő alatt – 
indokolta meg a technikai fej-
lesztés szükségét Kertész Béla, 
a Városgazda Nonprofit Kft. 
műszaki vezetője, aki hozzá-
tette, így ugyanarra a kifize-
tett bérre jóval több elvégzett 
munka jut majd.

– Mivel a beszerzett gépek-
kel sokkal gyorsabban tu-
dunk haladni, úgy gondolom, 

sikerül majd utolérni magun-
kat, és behozni a lemaradást a 
kaszálás terén.

Már lenyírták a füvet a Kili-
ánban, a Petneházy bérházak 
környékén és az Avas I-es, va-
lamint II-es ütemén. Lassan 
véget ér a munka a Szentpéte-
ri kapuban is.

– Úgy látjuk, jövő hét elején 
befejezzük majd az első kört. Ez 
Miskolc vonatkozásában 3 mil-
lió m2 fű lenyírását jelenti. Ezu-
tán a második vágás kezdődik, 
amivel már várhatóan gyorsab-
ban tudunk haladni.

A lenyírt füvet elszállítják a 
Városgazda telephelyeire, on-
nan pedig a hulladéklerakók-
ba viszik a törvényi előírás 
szerint. Kertész Béla azt is el-
mondta, hogy a fűtraktorok 
működtetéséhez kezelői en-
gedély szükséges.

– Parkgondozói tanfolya-
mot kell végezni a gépek irá-
nyításához. Nemrégiben tár-
gyaltunk erről: úgy tűnik, 
indul majd olyan tanfolyam, 
ami a dolgozóinkat alkalmas-
sá teszi különböző gépek keze-
lésére – tájékoztatott Kertész 
Béla, aki hozzáfűzte, annyi 
kollégájuk már most is rendel-
kezik képesítéssel, hogy a ter-
vezett fűtraktorok mindegyi-
kének legyen irányítója.

Bájer Máté
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Nagyságrendileg 100 millió forintos tételben indultak 
el fejlesztések. Fotó: Parai Roland
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Ebben az évben ünnepli 
alapításának 15 éves évfor-
dulóját a Miskolc Holding 
Zrt. Ebből az alkalomból egy 
sorozat keretében ismerhetik 
meg az olvasók az önkor-
mányzat tulajdonában lévő 
Holding irányító szervezetét.

A koronavírus kezdetén a 
„Holding hétköznapi hősei” 
címmel már elkezdtük bemutat-
ni tagvállalataink dolgozóit. Ol-
vasóink megismerhették, hogy 
hogyan végezték munkájukat 
a pandémia ideje alatt, milyen 
nehézségekkel kellett szembe-
nézniük, mennyiben változott 
az életük, munkájuk. A jubile-
um alkalmából pedig a Hol-
ding központját, az ott dolgozó-
kat szeretnénk megismertetni a 
miskolciakkal - mondta Dukai 
Zoltán, a Miskolc Holding Zrt. 
vezérigazgatója. Elsőként a Pro-
jektirányítási Igazgatóság min-
dennapjairól olvashatnak.

A városfejlesztés kapcsán 
többféle pályázati támogatás lé-
tezik, melyek közül sok minden-
kinek ismerős lehet például a 
Területi Operatív Program vagy 
éppen a Modern Városok Prog-
ramja. Az ilyen típusú támogatá-
sok kedvezményezettje Miskolc 
önkormányzata. Ha a támogatá-
si döntés megszületik, és indul-
hat a projekt, akkor a teljes körű 
projektmenedzsment feladatokat 
már a Miskolc Holding Zrt. Pro-
jektirányítási Igazgatósága végzi.

Kéri Zoltán projektirányítási 
igazgató elmondta, jelenleg ti-
zenheten dolgoznak az igazga-
tóságon, és feladataik közé tar-
toznak az előkészítési munkák, a 
terveztetések, a kivitelezők köz-
beszerzési eljárás keretében tör-
ténő kiválasztása, a teljes körű 
lebonyolítás, valamint a támo-
gatással történő elszámolás. – 
Jelenleg nyolcvanhárom projekt 
fut, ezek összesen százhuszonöt 
helyszínt érintenek, beruházási 
értékük pedig meghaladja a het-
venmilliárd forintot.

Mi készítjük el a beszámolókat 
is a pályázat kiírója felé, melyek-
ben igazoljuk a támogatás előírá-
soknak megfelelő felhasználását 
– mondta Kéri Zoltán, majd hoz-
zátette, óriási a felelősség rajtuk. 
– Mind a törvényi, mind pedig 
a pályázati előírásokat szigorúan 
be kell tartani, hiszen ezek meg-
sértése miatt a támogatás akár 
veszélybe is kerülhet.

Ha egy konkrét beruházást 
kellene kiemelni, akkor a Belvá-
ros-Avas Zöld Város Projektből 
a Horváth-tető fejlesztését em-
líteném, tekintettel arra, hogy 
már a közbeszerzési eljárás vé-
génél tartunk, a városháza ki-
választotta a nyertes kivitelezőt, 
és a napokban megtörténik a 
szerződés aláírása is. Az Avast 
változatos adottságok jellemzik, 
melyekre alapozva új lehetősé-
geket biztosító attraktív tereket 
alakítunk ki. A zöldfelületi re-
konstrukción túl kialakítunk 
egy városi tanösvényhálózatot, 
játszóteret, kilátópontot, kutya-
ügyességi és gördeszkapályát, 
mászófalat és parkourelemeket, 
valamint felnőttfitnesz-eszkö-
zöket is telepítenek. Hamarosan 
megkezdjük a munkaterület át-
adásának előkészítését, ebbe a 
folyamatba már bekapcsolódik 
a műszaki ellenőrzés is. A meg-
újult Horváth-tetőt várhatóan 

2022 második félévében vehetik 
birtokba a miskolciak. Minden 
projekt befejezése után egy ki-
csit mi is büszkék lehetünk, hi-
szen a rengeteg befektetett mun-
ka eredményeként mi is részesei 
lehetünk a város fejlődésének.

Lukács Kinga vezető projekt-
menedzser szerint ők olyanok, 
mint egy karmester a hangver-

senyen. – A 2015-ben indult 
Ellipsum élményfürdő kap-
csán már a tervezéskor bevon-
tuk az érintett szakembereket, 
üzemeltetőt, közműszolgálta-
tókat. Közel háromszáz szak-
értővel tartottuk a kapcsolatot 
a teljes projekt előkészítése és 
megvalósítása során, közel fél-
száz szerződést kötöttünk, és 

csaknem tizenöt hatósági enge-
dély beszerzésére volt szükség 
a kivitelezésekhez, valamint az 
üzemeltetéshez. Koordináltuk a 
beruházás minden egyes folya-
matát, ellenőriztük a tervezett 
ütemterv és határidők betartá-
sát, de az üzemeltetés megkez-
désekor is figyelemmel követ-
jük ezt a kiemelt beruházást.

A menedzser szerint az el-
nyert támogatási források 
kombinálhatók is, azaz egy te-
rület több támogatási forrás-
ból is fejleszthető. Miskolcta-
polca esetében ez azt jelenti, 
hogy a Modern Város Prog-
ram keretében elnyert támoga-
tásból megvalósuló Ellipsum 
mellett, a Zöldváros rehabilitá-
ciós és turisztikai programból 
a fürdőkomplexum melletti 
környezet is megújulhat, így ez 
a városrészi környezet is jelen-
tősen fejlődhet.
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A megújult Horváth-tetőt várhatóan 2022-ben vehetik birtokba a miskolciak. Fotó: J. Á.

Kéri Zoltán projektirányítási igazgató. Fotó: Mocsári LászlóLukács Kinga vezető projektmenedzser. Fotó: Mocsári L.

Elkészült a MIVÍZ Kft. sa-
ját mobiltelefonos appli-
kációja, amellyel gyorsan, 
kényelmesen, személyes 
találkozás nélkül tudják a 
felhasználók bejelenteni a 
vízmérőállást.

Mostantól bárki letöltheti 
– android készülékére a Play 
áruházból vagy ios készülék 
esetén az App Store-ból – a 
MIVÍZ néven található in-
gyenes appliká-
ciót. A letöltést 
követően az ügy-
félnek regisztrál-
nia kell e-mail-
címét, beírni a 
felhasználási hely 
számát, és rögzí-
teni a vízmérőál-
lását. Egy fiókhoz 
több felhasználási 
hely is tartozhat.

Diktálási idő-
szakban, az app-
likáció segítsé-
gével – a nap 24 
órájában – bár-
mikor elküldheti 
a vízmérőállását. 
Lehetősége van 
későbbi fizeté-
seihez emlékez-
tető beállítására, 
így az alkalma-
zás számontartja 
ön helyett a dik-

tálási időszakokat, és értesí-
tést küld, ha teendője van. Az 
óraállások bejelentése mellett 
– grafikonokon keresztül – 
elemezheti és folyamatosan 
nyomon követheti felhaszná-
lási helyének vízfogyasztását.

A korábban használt EN�-
N�I applikáció – melyről az 
érintettek értesítést kaptak 
– már nem alkalmas a jövő-
ben arra, hogy ezen keresz-
tül rögzítse vízmérőállását.

Applikáció segíti a Applikáció segíti a 
MIVÍZ felhasználóitMIVÍZ felhasználóit A kerekasztal-beszélgetésen 

összegyűjtötték azokat a 
megoldandó problémákat, 
amik a belváros „vigalmi 
negyedét” érintik.

Miskolc városának az egyik 
legközkedveltebb része a 
Szinva terasz, Kandia köz, Dé-
ryné utca és Széchenyi utca 
térsége, amely jelentős turisz-
tikai attrakciónak minősül. A 
kijárási tilalom eltörlésével ez 
a városrész ismét megtelhet 
élettel. Ezzel együtt újra meg-
jelent több olyan körülmény, 
amely a terület közrendjét és 
a közbiztonságát veszélyezte-
ti. A problémák megfogalma-
zására és a megoldások közös 
keresésére hívott össze fóru-
mot Miskolc alpolgármestere, 
Szopkó Tibor. A csütörtök esti 
kerekasztal-beszélgetésre az 
említett részen működő vál-
lalkozások üzemeltetőit, tu-
lajdonosait invitálta.

– A város célja a fórummal 
az volt, hogy partneri kapcso-
latot építsünk ki ezekkel a vál-
lalkozásokkal – fogalmazott 
Szopkó Tibor. – A hozzánk 
beérkező szóbeli megkeresé-
sek alapján három fő kérdés-
kör fogalmazódott meg, ame-
lyekre megoldást kell találnia 
az önkormányzatnak.

A kerekasztal-beszélgetés 
során ki is fejtette ezeket az 
ágazat megjelent képviselői 
előtt (nagyjából 12 belvárosi 
hely vezetői jelentek meg az 

egyeztetésen). Az egyik ilyen 
pont a közrend. A résztvevők 
egyetértettek abban, hogy a 
közterületeken történő alko-
holfogyasztás mértékét visz-
sza kell szorítani. Itt kitértek a 
fiatalok alkoholfogyasztására 
is, ami szintén gondot jelent a 
belvárosban.

A másik kérdéskör a tiszta-
ság köré épül. Szopkó Tibor 
elmondta: a Miskolci Város-
gazda Nonprofit Kft. a tavalyi 
évben komoly forrásokat ál-
dozott arra, hogy tisztán tart-
sák a belvárost, azonban min-
dig akad fejlesztenivaló.

A harmadik pont a köz-
területfoglalási engedélyek 
kérdése volt: probléma, hogy 

nem mindenki tartja be az 
engedélyekben foglaltakat.

Hankó Vanda a Helynekem 
nevében arról beszélt, fontos 
lenne ezeknek a határoknak 
a megállapítása, betartása. 
Emellett aggályosnak találta 
azt is, hogy egyes vendéglá-
tóhelyeknél könnyen jutnak 
alkoholhoz a 18 év alatti fia-
talok.

– Ha kell, vállaljuk a még 
gyakoribb ellenőrzést is – 
mondta.

Tóth Gábor, a Lokalista 
Bistrotól úgy vélte, probléma, 
hogy más vendéglátó egysé-
gek egymástól eltérő vendég-
köröket alakítanak ki mind 
árfekvésben, mind színvo-

nalban. Szerinte szükség vol-
na újra egy egységes arcu-
lat meghatározására a Szinva 
terasz kapcsán, míg a Zip’s-
et képviselő Halász Norbert 
úgy fogalmazott, a szektor-
nak nem fér bele már több 
veszteség, így különválaszta-
ná a távlati és a jelent érintő 
problémákat, és egyelőre csak 
az utóbbi megoldására fóku-
szálna.

A fórum végén Szopkó Ti-
bor elmondta, hogy két hét 
múlva újra beszélgetésre invi-
tálja a vendéglátósokat: ekkor 
már konkrét megoldáscsoma-
gokat készítenek a most felve-
tett problémák orvosolására.

Bájer Máté

Egyeztetésre hívták a vendéglátósokat Egyeztetésre hívták a vendéglátósokat 

Halász Norbert szerint a szektornak nem fér bele már több veszteség. Fotó: J. Á.



Veres Pál polgármester 
2019-ben Nyitott Város-
házát hirdetett, ennek a 
programnak a részeként 
nyerhettek betekintést is-
kolások a hivatal munkájá-
ba. Idegenvezetőjük Szop-
kó Tibor alpolgármester és 
Ignácz Dávid jegyző volt.

A Herman Ottó Általános 
Iskola végzős diákjait fogad-
ták szerdán, a fiatalok többek 
között a közgyűlési terembe is 
bemehettek, majd a városhá-
za impozáns erkélyén készí-
tettek fotókat. Jólesett kimoz-
dulniuk az iskolából, már csak 
azért is, mert távolabbi kirán-
dulás szervezésére egyelőre 
nincs lehetőségük az iskolák-
nak. Ezért is gondolta úgy az 
iskola, hogy a városon belül 
látogatnak meg egy fontos in-
tézményt, ebben pedig az ön-
kormányzat is partner volt.

– Szerencsés egymásra talá-
lás ez – mondta Agócs Ágnes, 

a Miskolci Herman Ottó Ál-
talános Iskola egyik osztály-
főnöke. – Enyhül a járvány-
helyzet, így jobban merünk 
iskolán kívüli programokat 
szervezni. Azt tapasztalom 
egyébként is, hogy túl kevés 
időt fordítunk a szűkebb pát-
riánk megismerésére.

A városházi túra a dísz-
teremben folytatódott, ahol 
a város jegyzője kalauzolta 
a fiatalokat. Ignácz Dávid ki-
emelte, a látogatás a Nyitott 
Városháza program része-
ként valósult meg.

Szopkó Tibor alpolgármes-
ter pedig azt hangsúlyozta, 
hogy közelebb tudták hozni 
a fiatalokat az önkormány-
zathoz. – Láthatták, érezhe-
tik, hogy az önkormányzat a 
miskolciakért dolgozik – fo-
galmazott.

A járványhelyzet óta elő-
ször nyílt ki a városháza a 
miskolci látogatók előtt, de a 
program folytatását tervezik.

Az emberi erőforrások mi-
nisztere által 2016-ban alapí-
tott elismerést, a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet idén 
huszonhárom óvodapedagó-
gus kapja meg Miskolcon.

Huszonhárom óvodai dol-
gozót díjaznak hétfőn pedagó-
gusnap alkalmából. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
elismerését a legalább huszonöt 
éve gyermekek oktatása-neve-
lése érdekében tevékenykedő és 
idén köznevelési intézményből 
nyugdíjba vonuló szakemberek 
kaphatják meg.

Smizsánszkyné Marján Ida 
elmondta, neki mindig nagyon 

fontos volt, hogy tartsa a lépést 
változó világunkkal. – Változik 
a technika, ezáltal a gyerekek 
igényei, a családok mindennap-
jai és szemléletmódjuk, vala-
mint nagyon sokat haladt előre 
a pszichológia és a pedagógia 
új kutatásaik eredményei révén. 
A díj megtisztelő, elismerése a 
szakmában eltöltött tartalmas és 
tevékeny éveimnek, egy életsza-
kasz lezárása – mondta a Mis-
kolci József Úti Óvoda vezetője, 
aki néhány éve Brunszvik Te-
réz-díjat is kapott. Tevékenyke-
dett a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Pedagógiai Szakmai és 
Szakszolgálati Intézet óvodape-
dagógiai szaktanácsadójaként, 

és volt a Nemzeti Pedagógus Kar 
Óvodai tagozatának elnöke.

Király Attila Istvánné a Mis-
kolci Batsányi János Óvoda 
Szeder Úti Tagóvoda vezető-
je. – Ha kimondják az óvo-
dám nevét, úgy érzem, mintha 
a gyermekemről beszélnének. 
Szívemen viselem a sorsát, és 
fogom a későbbiekben is. Régi 
óvodásaim örömmel hozzák 
vissza hozzám gyermekeiket. 
Ez nagyon jó érzés, ezért ér-
demes ezt a hivatást választa-
ni – mondta a vezető, aki már 
az 1992-ben induló intézmény 
alapkőletételénél is jelen volt, 
az építést végigkísérte a meg-
valósulásig. Az intézmény 

évente többször is tart környe-
zetvédelmi foglalkozásokat, 
ahol a gyerekek élményszerű-
en csodálkoznak rá a termé-
szet szépségére.

Havril Istvánné gyerekkorá-
tól készült erre a pályára, pe-
dig nem volt családi indíttatá-
sa. – Tanítóim azt látták, hogy 
van affinitásom a szervezéshez, 
és jó kapcsolatot ápolok kor-
társaimmal. Régi óvodásaim 
örömmel beszélgetnek velem, 
ha egymásra találunk az inter-
neten. Kollégáim pedig szíve-
sen kérdeznek az új pedagógiai 

módszerekről, amiket szeretet-
tel megosztok velük, hogy tar-
talmasabbá és hatékonyabbá 
tegyük munkánkat – mondta a 
Miskolci Batsányi János Óvoda 
általános vezetőhelyettese, aki 
szakmai munkaközösségi ve-
zető is. Mesterpedagógusként 
2015-től vesz részt minősítő és 
tanfelügyelői szerepkörben.

Tóthné Óvári Andrea a Bel-
városi Óvoda Katowice Sport 
Tagóvodájának vezetőjeként 
legfontosabbnak a testneve-
lést tartja. – A kicsiknél ez már 
eleve a gyereklétből fakad, igé-

nyük és szükségük van a moz-
gásra, és ha ez irányítva is van, a 
legfejlesztőbb tevékenység. Sok 
energiát fektetünk bele a gyere-
kekbe, de szerintem többet ka-
punk vissza. Nagyon szeretem a 
munkámat, mert ennél változa-
tosabbat nem tudnék elképzel-
ni, ráadásul gyors a visszajel-
zés, és jól mérhető fejlesztésünk 
eredménye – mondta a vezető, 
akinek nevéhez köthető a vá-
rosi szintű Ovi Vándorkupa és 
Mozgásfesztivál megszervezése 
és a Napsugár díj megalapítása.

Répássy Olívia
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A pedagógusok és a szülők 
döntő többsége támogatja 
az átalakítást, így augusztus 
elsejétől megkezdheti mű-
ködését a Miskolci Integrált 
Óvodai Intézmény (MIÓVI).

Egy központ alá tartozó in-
tézményhálózatban folytatódik 
majd az óvodai nevelés augusz-
tustól, az átszervezés kizárólag 
a vezetőséget érinti, a harminc-
két óvoda ugyanúgy működhet 
tovább. Az integrációval pénzt 
takaríthat meg a fenntartó ön-
kormányzat, és hatékonyabb le-
het a szakmai munka is az egyes 
intézményekben a remények 
szerint. Varga Andrea alpolgár-
mester kiemelte, valamennyi 
tantestületet, a szülői szerveze-
teket és az óvodát működtető 
Szlovák Nemzeti Önkormány-
zatot is megkérdezték, vélemé-
nyeiket már a tervezési szakasz-
ban is szem előtt tartották.

– A döntő többség elfogadja 
és támogatja az elképzelésün-
ket – hangsúlyozta az alpol-
gármester, aki tematikus fo-
gadóóráján a város szélesebb 
közvéleményét is tájékoztatta 
a tervezett átalakításról. – Au-
gusztus 1-jétől tehát létrejön a 
MIÓVI, de sem a gyermekek, 
sem a szülők számára sem-
milyen érzékelhető változást 
nem jelent. Viszont megszün-
tetjük a párhuzamosságokat.

Csak egy példa: az ételhul-
ladék elszállítása komoly fela-
dat, erre a kilenc óvoda kilenc 

különböző vállalkozóval szer-
ződött. Ha azonban egy integ-
rált intézmény egy céget bíz 
meg ezzel, akkor kedvezőbb 
feltételeket tud kicsikarni.

– Gondoljunk abba bele, 
hogy egy-egy intézmény akár 
30-50 szerződést is köt a mű-
ködtetés kapcsán. Ezeket át kell 
tekinteni, de arra számítunk, 
hogy jelentős megtakarításokat 
lehet elérni, amiket aztán sze-
retnénk az intézmények szak-
mai fejlesztésére – például a 
megfelelő informatikai háttér 
megteremtésére, szakemberek 
foglalkoztatására – fordítani.

A központi intézménynek 
a Batsányi János Óvoda lesz a 
székhelye, és annak vezetője, 
Petránné Képes Gizella irányít-
ja majd a MIÓVI-t. Az alpol-
gármester azt mondta, a kine-

vezése mellett több érv is szólt: 
óriási szakmai tapasztalattal, 
több diplomával rendelkezik, 
elismert óvodapedagógus, akit 
jól ismernek és tisztelnek a 
kollégái. Jól tud velük együtt-
működni, ráadásul különböző 
óvodákban szerzett tapasztala-
tokat, a leghátrányosabb hely-
zetű és speciális igényű gyere-
kekkel is foglalkozott.

– Az óvodai rendszer átala-
kítása után a nevelők szemé-
lye és a csoportok száma sem 
változik, a helyi pedagógiai 
programok is megmaradnak, 
ahogy az intézmények nevei 
is – sorolta Petránné Képes 
Gizella, aki 45 évnyi óvodape-
dagógusi tapasztalattal a háta 
mögött, augusztus elsejétől 
a Miskolci Integrált Óvodai 
Intézmény vezetőjeként dol-

gozik tovább. Véleménye sze-
rint a mindennapi működés 
lényegesen egyszerűbbé válik.

– A fenntartónak egy intéz-
ményvezetővel kell tartania 
a kapcsolatot, de én minden 
döntés előtt egyeztetni fogok 
az óvodák vezetőivel – mondta.

Az integráció után a költ-
ségvetés is közös lesz. Töb-
bek közt gyógypedagógus 
és óvodapszichológus alkal-
mazására is lehetőség nyílik 
majd, amire az integrációt 
követően támogatást kaphat 
az intézmény. Jelenleg az át-
alakítás adminisztratív ré-
sze zajlik. A központi óvoda 
vezetője szerint a következő 
időszakban kihívást a nyug-
díjba vonuló óvodapedagó-
gusok pótlása jelent majd.

Kujan István

EMLÉKÉRMET KAPNAK A LEGJOBB MISKOLCI EMLÉKÉRMET KAPNAK A LEGJOBB MISKOLCI 
ÓVODAPEDAGÓGUSOKÓVODAPEDAGÓGUSOK

A közelmúltben ünnepelte fennállásának 50 éves évfordulóját a Belvárosi Óvoda Katowice Sport 
Tagóvodája. Középen Tóthné Óvári Andrea. Fotó: Mocsári László

A MIÓVI sem a gyermekek, sem a szülők számára semmilyen érzékelhető változást nem 
jelent. Fotó: Mocsári László

Gyerekek előtt is Gyerekek előtt is 
nyitva a városházanyitva a városháza

Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel díjazott miskolci óvodapedagógusok 2021-ben 
Horváth Gáborné (Miskolci Avastetői Óvoda); Józsáné Répási Zita (Miskolci Avastetői Óvoda); 
Törökné Gombos Erika (Miskolci Avastetői Óvoda); Havril Istvánné (Miskolci Batsányi János 
Óvoda); Mezei Etelka (Miskolci Batsányi János Óvoda Mesevár Tagóvodája); Király Attila Ist-
vánné (Miskolci Batsányi János Óvoda Szeder Úti Tagóvodája); Tóthné Óvári Andrea (Miskolci 
Belvárosi Óvoda Katowice Sport Tagóvodája); Kertészné Szabó Ágnes Ibolya (Miskolci Diósgyőri 
Óvoda); Kertész József Jánosné (Miskolci Diósgyőri Óvoda Stadion Sport Tagóvodája); Becze 
Zsoltné (Miskolci Diósgyőri Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodája); Ádámszki Ágnes (Miskol
ci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda); Berta Susa Gabriella (Miskolci Eszterlánc Néphagyo
mányőrző Óvoda); Smizsánszkyné Marján Ida Gizella (Miskolci József Úti Óvoda); Bakosné 
Tiszai Tünde Erzsébet (Miskolci József Úti Óvoda); Bodnárné Klinszky Erika Mária (Miskolci 
József Úti Óvoda); Marada Emese Gizella (Miskolci József Úti Óvoda Brunszvik Teréz Sport Tag
óvodája); Czinke Péterné (Miskolci Napraforgó Óvoda Benedek Elek Tagóvodája); Hubai Kata-
lin (Miskolci Napraforgó Óvoda Középszer Úti Tagóvodája); Liszekné Kiss Mária (Miskolci Nap
raforgó Óvoda Várhegy Úti Tagóvodája); Dr. Kőhalmi Györgyné (Miskolci Százszorszép Óvoda); 
Juhászné Tégely Ilona (Miskolci Százszorszép Óvoda); Mozgainé Répás Éva (Miskolci Százszor
szép Óvoda); Gintner Józsefné (Miskolci Százszorszép Óvoda Bársony János Úti Tagóvodája)
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Immáron második éve élünk a pandémia árnyékában, amely 
teljesen megváltoztatta eddigi életünket. Azzal talán nem 
mondok újat, hogy nem ez az első eset, amikor egy világmére-
tű járvány söpör végig az emberiségen, ám többször előfordult 
az is, hogy egy vírus csak helyben ütötte fel a fejét valamilyen 
külső körülmény hatásaként. Ha csak a 19. századi Miskolcot 
vesszük alapul, sajnos bőven találunk ezekre példákat.

Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc lezárásá-
nak tekinthető orosz inter-
venció nemcsak a megszál-
lást, hanem az akkor már 
egy éve jelenlévő kolerajár-
vány tombolásának felerő-
södését is elhozta Miskolcra 
1849 nyarán. „Legborzasz-
tóbban június 29. és júli-
us 5-ike között dühöngött e 
csúnya nyavaja, melyben 5 
napi időtartam alatt mintegy 
2000 ember pusztult el. 1000 
beteget Paskievits Kassára 
küldött, s körülbelül kétszer 
annyi a seregnek július 9-én 
történt elvonulása alkalmá-
val Miskolczon maradt visz-
sza – írja Szendrei János 
Miskolc történetét feldol-
gozó monográfiájában – az 
orosz sereg bejövetele előtt 
is számosan haltak el, vá-
rosunk egy írtóztató kórta-

nya, s nagyszerű temető lőn, 
hol a halál legrémítőbb alak-
ban dühöngött, a magán há-
zakon kívül a tanodák, ipa-
rosok áru színei betegekkel 
teltek meg”. Hogy pontosan 
hány miskolci lakost érin-
tett a megbetegedés, arról 

nem maradtak adataink, de 
az egészen biztos, hogy több 
százat, akár az ezret is elérő 
nagyságrendben mérhető.

1872 novembere és 1873 
októbere között ismét a ko-
lera tizedelte a város lakos-
ságát. A 926 regisztrált fer-
tőzöttből 576 fő (köztük 350 
gyermek) hunyt el, az akko-
ri feljegyzések szerint a kole-
ra mellett még himlő-, vala-
mint „hideglelés járvány" is 
tombolt, amelyek a kolerával 
együtt mintegy 3000 embe-
réletet követeltek. Hat évvel 
később a városban vörheny- 
(skar lát)járvány pusztított, de 
gyakori volt a himlős, difté-
riás és a tuberkulózisos beteg 
is. A század utolsó éveiben, az 
Erzsébet Kórház megnyitása 
előtt végzett felmérés alapján 
a fertőző betegségek közül je-
len volt az orbánc, a kanyaró, 
a vörheny, a vérhas, a váltóláz 
és a szamárhurut is.

A fent leírtak fényében 
nem csoda, hogy a város el-
határozta egy különálló 
járványkórház létesítését, 
izolálva ezzel a fertőző bete-
geket. A Szent István nevét 

viselő intézményt a mai Zrí-
nyi Ilona utcában alapították 
1888-ban, négy kórtermében 
összesen 28 ággyal. Ennek az 
épületnek a későbbi bővíté-
sét is tervezték, ám azt meg-
akadályozta a lakosság til-
takozása, így az mintegy 30 
évnyi működés után meg-
szűnt. Ezt követően a fertő-
ző beteget a Zsolcai kapuban 
létesített, korábbi első világ-
háborús ún. barakk-kórház 
(melynek történetéről a kö-
vetkező részben bővebben is 
szó lesz) fogadta be. Itt két 
egykori katonai barakkot 
alakítottak át úgy, hogy 16 
kórteremben 200 ágyon tud-
ják ellátni a betegeket. Bár itt 
megvolt a bővítés lehetősége 
(a „nagy háború” alatt több 
mint ezer beteget is el tudtak 
itt látni), a város perifériáján 
megtalálható kórházat ideig-
lenes megoldásnak tekintette 
a város, ezért kereste annak 
új helyét. A Szentpéteri kapu-
ban akkor még csak tervezett 
új köztemető szomszédságá-
ban szerették volna megépí-
teni, ám a temető ügye elhú-
zódott. Mivel a város egyes 

nyomortelepein felütötte a fe-
jét a tüdőbaj, így nem lehetett 
továbbhúzni az új járvány-
kórház építését. Az új Szent 
István Járványkórházat vé-
gül az eredeti elképzelésekkel 
szemben az Erzsébet Kórház 
területének délnyugati részén 
adták át 1928-ban, így az új 
létesítmény szerves részévé 
vált a komplexumnak annak 
ellenére, hogy üzemeltetésé-
ben elkülönült az Erzsébet 
Kórháztól.

A korabeli sajtóbeszámo-
lók szerint hasonló jellegű és 
színvonalon működő közin-
tézmény csak Székesfehér-
várott volt, de az kevesebb 
férőhellyel rendelkezett. Az 
átadáskor a 20 helyiséges, la-
boratóriumot, műtőket és két 
nagyobb helyiségben 50, il-
letve 12 ágyat magába fogla-
ló épületet a kor legmoder-
nebbnek számító eszközivel 
szerelték fel, amely alkalmas 
volt tömegjárványok bete-
geinek fogadására is, hiszen 
külön fertőtlenítőintézettel 
is rendelkezett. Dr. Henszel
mann Aladár főorvos a kö-
vetkező sorokat jegyezte le 

az új járványkórház átadása-
kor: „[…] mint egy egész kis 
városrész, vörös tetejű pavi-
lonjaival, kertektől övezetten 
az Erzsébet kórház mögött 
terül el. A pesti útra kiugró 
vadonatúj, szemnek kellemes 
ház, sőt utcacsoportja egyben 
egészségügyi ékessége az új 
Miskolcnak, a leendő minta-
városnak.”

Az 1944. évi – rendezőpálya-
udvart célzó, ám azt eltévesztő 
– szövetséges légitámadások a 
kórház környékén is hatalmas 
károkat okoztak, így komolyan 
megsérült a járványkórház egy-
kori és új épülete is. A Zrínyi 
utcában található régi épületet 
teljesen le kellett bontani, míg 
az új pavilonegyüttesét 1946 és 
1948 között az Erzsébet Kór-
ház több más épületével együtt 
állították helyre. Az ekkor még 
szervezetileg különálló Szent 
István és Erzsébet Kórházat 
1949-ben a megyei tanács irá-
nyítása alatt vonták össze, majd 
1952-ben vette fel és viseli a mai 
napig Semmelweis Ignác nevét 
a komplexum.

Nagy Attila
történész
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Orosz tábor Magyarországon az 1849-es hadjárat idején

A járványkórház Bottyán J. utcai homlokzata

A Szent István Járványkórház

Egyforma érettségi öltönyt 
csináltatunk a hejőkereszt
úri osztálytársammal, Mol
nár Pál barátommal. Prak
tikusan választunk, dupla 
soros szürkét, hogy ünnepi 
legyen, de hétköznaponként 
is hordhassuk. A Széchenyi 
utca 33. szám alatti, mérték 
utáni szalonban vidám fic
kók fércelnek, mondják, fe
küdjünk fel az asztalra, hogy 
krétával körberajzolhassa
nak. Végül a kedves szabó
legények csak felfogják, hogy 
nem a reggeli hat húszassal 
jöttünk, és alig egy hét alatt 
pompás öltönyöket rittyen
tenek. Hisszük, mindketten 
ebben virítunk majd a tab
lóképen.

Nagyot tévedünk, a Földes 
Ferenc Gimnázium negye
dik H osztálya másként dönt. 
Nem is mi lennénk, ha fehér 
inges, nyakkendős fotókon 
pózolnánk. Fábián Pistának 
van egy családi ereklyének 
számító atillája, egy olyanja, 
amely mindannyiunkra jó, 
ám, ha mégse, akkor is köte
les a viselője belesuvadni vagy 

benne feszíteni egy lélegzetvé
tel erejéig, pont addig, amíg a 
szabóság melletti fényképész 
műtermében el nem hang
zik egy nagy villanás köze
pette, hogy itt repül a kisma
dár. Szerencsés alkat vagyok 
a magam 65 kilójával, mint
ha rám öntötték volna. S még 
az átható naftalin illata sem 
okoz hányingert.

S mire a retusált képek 
elkészülnek, a mi tanítónk 
már ki is találja, a tablónk 
olyan lesz, mint amilyen 
még soha senkinek nem volt. 
Néhány vállalkozó szellemű 
társammal a kisgyőri pala
bányából olyan méretes le
mezeket hoznak, amelyek 
Mózes kőtábláira hajaznak. 
A két egyforma, nagy palá
ra akár a tízparancsolat is 
felférne, ám mi ezt egy kü
lönleges tablónak szánjuk. 
Míg a többiek dekoratőrök
kel, asztalosokkal alkudoz
nak, mi – mármint Gombás 
Marika, Honos Tibor, Ku
pán Károly és Káldor Már
ton  csináld magad módon 
kreálunk egy különleges kép

csarnokot. Festenek, vág
nak, faragnak, ragasztanak, 
majd némi vita s alkudozás 
után mindenkit felragasz
tanak. Higgyék el, ebben a 
korban még annak is jelen
tőséget tulajdonítunk, hogy 
ki ki mellé kerül a palatáb
lán. Nem mindegy, hogy 
névsor vagy szívünk szerint 
tagozódunk egymás fölé, 
alá vagy mellé. A főhelyen, 
középen a Tanító – maga is 
abban az atillában, csak a 
tanáraink különcködnek a 
nyaktekerészeti selymekkel.

A kész mű két részből áll, a 
palatáblák nem foghatók ösz
sze, viszont így könnyebben 
szállíthatók. Nem kis alku
dozás árán a Kazinczy utcai 
könyvesbolt kirakatában ka
punk helyet. A lakásunk ab
lakából odalátni. Boldogan 
konstatálom, állandóan sok 
a nézőnk.

Félévszázad elteltével mo
zaikjátékként Attilával, a Ta
nítónkkal rakjuk össze a tab
lós sztorit. Meséli, az ötlet 
nem maradt visszhang nél
kül, az illetékesek valamilyen 

nacionalista demonstrációt 
sejtettek a korabeli dresszkód 
mögött. Osztályfőnökünk so
sem ment a szomszédba egy 
kis fricskáért, november he
tedikén már a saját, méret 
utáni atillájában feszített az 
iskolai ünnepségen. Társa, 
Koszorús Pista bácsi meg
súgta, neki is van otthon egy 
ilyenje. Március idusán ő is 
felvette a szitaszerűvé vált 
magyaros kabátját.

A mi palás tablónknak nem 
volt akasztója. Mi sosem ke
rültünk ki az alma mater 
valamelyik eldugott folyosói 
szárnyára. Igaz, nem is ad
tuk volna. Hoztuk, vittük, 
őrizgettük, mikor, hol és ki, 
míg végül Hevesi Attila kap
ta meg. Állítólag sokáig őriz
te egy pincében, de már ő sem 
emlékszik rá, hová is tűnt. Se
baj, mindannyiunknak van 
róla egy fotója.

Sőt neki egy méretes atillája 
is, s ha az élet úgy hozná, bár
mikor beáldozná egy újabb 
közös fotózásra. Csak férjünk 
bele…

Szántó István

Jegyzet

Egy atillában feszítettünk a tablónEgy atillában feszítettünk a tablón

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JÚNIUS 7., HÉTFŐ: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:50 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Miskolci Napló (köz-
életi magazin), 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Hon-
véd7 (honvédelmi magazin), 19:35 
Üzleti negyed, 20:00 Híradó ism., 
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Haza-
tért falu, 21:15 Képújság

JÚNIUS 8., KEDD: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése, 09:20 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Sportpercek, 19:00 Hír-
adó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 DVTK Jegesmedvék – Poprád 
jégkorongmérkőzés, 21:50 Képújság

JÚNIUS 9., SZERDA: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Basszuskulcs 
- Torz, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés ism., 19:30 
Egészségpercek ism., 20:00 Hír-
adó ism., 20:15 Időjárás-jelen-
tés, 20:25 Szigetmonostor a béke 
szigete, 20:50 Ludwig short film, 
21:20 Képújság

JÚNIUS 10., CSÜTÖRTÖK: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Prome-
nád (kulturális magazin), 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelen-

tés, 19:25 Acél-
lábos ism., 20:00 
Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:25 Valaki jár a 
fák hegyén, 21:00 Táncból katedrá-
list, 21:50 Képújság

JÚNIUS 11., PÉNTEK: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 10:00 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Fogadóóra, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 Köztünk élnek 
ism., 20:00 Híradó ism., 20:15 Idő-
járás-jelentés, 20:25 Eszterházy – 
Móricz, 21:25 Képújság

JÚNIUS 12., SZOMBAT: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 11:00 Képúj-
ság, 18:00 Krónika (heti hírösz-
szefoglaló), 18:25 Miskolci Napló 
ism., 19:00 Krónika ism., 19:20 
Játékos kékfestés, 20:00 Króni-
ka ism., 20:25 A Dunakanyar és a 
Szentendrei-sziget titkai, 20:55 Ba-
lipap Ferenc – Eljutni embertől em-
berig, 21:40 Képújság

JÚNIUS 13., VASÁRNAP: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:20 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika, 18:25 Promenád (kultu-
rális magazin) ism., 19:00 Krónika 
(ism.), 19:25 Gazdasági Navigá-
tor (ism.), 20:00 Corpse – Tetemre-
hívás, 20:25 Madarassy 70, 20:55 A 
völgy hangja, 21:45 Képújság



Az megvan, hogy Sztálin, 
Rákosi és az egyszeri gyári 
munkás bemennek a bárba? 
Ha nincs, akkor nem a vicc-
könyvekben kell keresni, ha-
nem a Déjà vu című darab-
ban, aminek szombaton volt 
az előbemutatója.

A függöny felgördülését 
megelőző órában térzene hívta 
fel a figyelmet: újra nyitva van 
a teátrum.

Komplex élménycsomag: ez-
zel a hotelek és wellness-szál-
lodák által gyakran használt 
fogalommal lehetne leírni leg-
inkább az év első, közönség előtt 
tartott előadását. Bizonyos ket-
tősség azonban – a járványügyi 
előírások okán – érezhető volt: 
kint zenészek játszottak, és pa-
rolázó színházbarátok gyűltek 
a bejárat előtt, az aulában meg-
mérték a nézők hőjét, és ellen-
őrizték a kötelezővé tett oltá-
si igazolványt, míg a nézőtéren 
precízen kiszámolt ülésrendben 
helyezkedtek el az érkezők. Úgy 
tűnt, mindez mégsem okozott 
bosszúságot: már az este elejétől 
kezdve érezhető volt az ünnepi 
hangulat, ami végül álló tapsban 
csúcsosodott ki.

A Miskolci Színházbarátok 
Egyesülete piros, MNSZ felira-
tú kartonszíveket osztott a mű-
sor előtt. Arra kérték a nézőket, 
hogy – a tapsrendbe illesztve – 
mutassák fel ezeket a darab vé-
gén, ilyen módon fejezve ki sze-
retetüket. A Déjà vu egyébként 
a Miskolci Nemzeti Színház sa-
játja teljes egészében, a társulat 
mellett pedig a Miskolci Balett 
is komoly szerepet vállal a pro-
dukcióban. A darab szerzői Sza-
bó Máté (aki rendezője is egy-
ben), Bodor Johanna, Ari-Nagy 
Barbara és a magyar történelem.

Hé, kulák, melyik 
út megyen itt a 
rendszerváltás felé?

Ehhez a melóhoz minimum 
egy Enigma kell, hogy helyesen 
dekódoljunk minden rejtett uta-
lást. Egy fiktív helyen – talán egy 
kávézóban – játszódnak az ese-
mények, a történet mégis konkrét 
és kézzelfogható: Magyarország 
múltján vezet át. Láttunk már 
hasonló próbálkozást, hiszen a 
2004-es Magyar vándor című 
film is arra tesz kísérletet, hogy 
az időből kiesett külső szemlélők 
perspektívájából mutassa be ha-
zánk történelmét híres alakokkal, 
ismert eseményekkel fűszerezve. 
A hasonlóság itt viszont ki is me-
rült, hiszen ezen kívül nagyjából 
annyira egyezik a két mű, mint 
amennyire megerőltetőek voltak 
a színészek számára a Déjà vu ol-
vasópróbái. Segítek: a színpadon 
egyetlen élőszó sem hangzik el.

Eltáncolt törilecke
Egy kávézó tehát a szín, a múlt 

század elején járunk, ahol a bur-
zsoá élmezőny élvezi a pezsgőt, 
a jazzt, civódik, örül, vágyako-
zik, tombol, ünnepel. Mind-
eközben már be-befújnak az 
ajtón a globális események sze-

lei. A történelem pedig törté-
nik: mindenütt, mindenkivel, 
külön-külön és egyszerre. Mi-
vel nincs beszélő, így nem emel 
ki senkit a narratíva. Rengeteg 
minden folyik egy időben, így 
legjobb, ha nem akarunk kény-
szeresen fókuszpontot találni. 

Ami igazán fontos, azt úgyis egy 
árnyalattal vastagabban rajzolta 
elénk a rendező. A központi fi-
gurát – amennyiben van ilyen 
– az a pincér adja, aki egyedü-
liként őrzi meg a karakterét az 
eltáncolt törilecke során, és akit 
eredetileg Lukáts Andor alakí-
tott volna, ám egy héttel az elő 
bemutató előtt le kellett monda-
nia a fellépést, így Fodor Tamás 
ugrott be – remekül – a helyére.

Pro
Az utalások és allúziók jacuz-

zijában ülve pezsgett a tér. Azt 
éreztem, hogy valódi súlya, va-
lódi tétje van annak, amit sze-
retne nekem elmesélni ez a da-
rab. Az első felvonás egyszerre 
volt látványos, mély, tragikus és 
kellően szórakoztató. Lassabb 
volt, mint a második rész, mégis 
azt érezte az ember, hogy a tör-

ténet pörög, és nem nyúl utána 
senkinek, nem segíti fel azt, aki 
beleszédült ebbe a dervistáncba. 
Hogyan is írható le a szélsőjob-
bos diktatúra Magyarországon? 
Tegyük a kezünket a szívünkre, 
mielőtt még más teszi.

A gyorsan pergő szimbólu-
mok közül talán a leginkább 
letaglózó a zsidócsillagra tör-
ténő utalás volt, és az a mód, 
ahogy hirtelen kirekesztetté, 
megbélyegzetté vált a társa-
dalom egy része. A darab fele-
zőpontját az 56-os események 
alkották, tébolyult rítustánc-
cal emlékeztetve a forradalom 
eseményeire. A második felvo-
násról csak annyit: nagyjából 
ilyen lehet egy Tarantino-film, 
ha kivesszük belőle az ikoni-
kus párbeszédeket, és négy-
szeres sebességre állítjuk a le-
játszót.

Kontra
Biztos, hogy van olyan szín-

házkedvelő réteg, akiknek nem 
való a Déjà vu.

Amennyiben valaki nem 
élvezi a progresszív színhá-
zat, vagy unja a szimbólu-
mok felfejtését, és zavarja a 
filmként pörgő eseményzu-
hatag, azt maximum a lehen-
gerlő színpadi kép és a dalok 
sokasága sodorhatja magá-
val. Ha azonban nem va-
gyunk kíváncsiak arra, hogy 
egy jó érzékű youtube-dj mi-
lyen számok segítségével fej-
tené fel a múlt század esemé-
nyeit, akkor nem fogunk jól 
szórakozni. Az álló vastaps 
mindezek ellenére azt jelez-
te, hogy az előbemutató né-
zőinek jókora többsége nem 
unatkozott.

Bájer MátéA színpadon egyetlen élőszó sem hangzik el
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A Déjà vu a Miskolci Nemzeti Színház sajátja teljes egészében. Fotók: Mocsári László

Hazai és nemzetközi 
szabadidős és 
sportrendezvények 
támogatása

A bizottság pályázatot hirdet 
a hazai, nemzetközi, szabadidős 
és sportrendezvények támo-
gatására odaítélhető összegek 
elnyerésére. A pályázat célja a 
Miskolc közigazgatási terüle-
tén működő sportszervezetek 
által a városban megrendezésre 
kerülő hazai vagy nemzetközi 
sportrendezvényeinek pályáza-
ti úton történő támogatása.

Pályázati kategóriák: ha-
zai, nemzetközi, szabadidős 
és sportrendezvények. A ren-
delkezésre álló keretösszeg: 
1.000.000 forint. A pályázat be-
küldési határideje (postai úton 
és elektronikusan): június 25-e, 
12:00. Kérik, hogy a postai úton 
történő feladás dátuma legké-
sőbb június 25-e, 12 óra legyen. 
A pályázatokat elektroniku-
san a porcs.daniel@miskolc.hu 
vagy a horvath.fatima@mis-
kolc.hu e-mail-címre várják. A 
pályázatról bővebb informá-

ció telefonon a 06/46 512-700 
/ 2777-es melléken vagy a fenti 
e-mail-címeken kérhető.

Sport Mecénás Alapból 
igényelhető támogatás

A bizottság pályázatot hirdet 
a Sport Mecénás Alapból odaí-
télhető támogatások elnyerésé-
re. A pályázat célja a Miskolc 
közigazgatási területén műkö-
dő sportszervezetek, valamint 
általuk a városban megrende-
zésre kerülő hazai vagy nem-
zetközi sportrendezvényeinek 
pályázati úton történő támo-
gatása, hazai vagy nemzetközi 
sportrendezvényeken, edzőtá-
borokban való részvétel, továb-
bá utánpótlásnevelés-fejlesz-
tést végző szervezetek pályázati 
úton történő támogatása.

Pályázati kategóriák:
• Működési támogatás biz-

tosítása sportegyesületek, 
szakosztályok, valamint egyéb 
sportszervezetek részére.

• Bajnoki rendszeren kívüli 
kiemelkedő sportesemények 
támogatása, nagy létszámot 

megmozgató szabadidős ese-
mények rendezési költségei-
hez való hozzájárulás.

• Hazai vagy nemzetközi 
sportversenyen, edzőtábor-
ban való részvétel támogatása.

• Utánpótlás-nevelés biz-
tosítása céljából támogatás 
nyújtása.

A rendelkezésre álló keretösz-
szeg: 3.000.000 forint. A pályá-
zat beküldési határideje (postai 
úton és elektronikusan): június 
25-e, 12:00. Kérik, hogy a pos-
tai úton történő feladás dátuma 
legkésőbb június 25-e, 12 óra 
legyen. A pályázatokat elektro-
nikusan a porcs.daniel@mis-
kolc.hu vagy a horvath.fatima@
miskolc.hu e-mail-címre várják. 
A pályázatról bővebb informá-
ció telefonon a 06/46 512-700 
/ 2775-ös melléken vagy a fenti 
e-mail-címeken kérhető.

Kulturális Mecénás 
Alapból igényelhető 
támogatás

A bizottság pályázatot hir-
det a Kulturális Mecénás 

Alapból odaítélhető támoga-
tások elnyerésére. A Kulturális 
Mecénás pályázat célja a város 
közművelődési, közgyűjtemé-
nyi és művészeti területén fo-
lyó szakmai munka, valamint 
a város kulturális civilszerve-
zetei, egyesületei, művészeti 
és tudományos alkotóműhe-
lyei, a közösségi média és az 
öntevékeny csoportok érték-
megőrző, értékteremtő és ér-
tékközvetítő munkájának tá-
mogatása.

A pályázók köre: Miskolc 
város közigazgatási határain 
belül működő művelődési és 
művészeti alkotóközösségek, 
kulturális egyesületek, alapít-
ványok, gazdasági társaságok, 
csoportok, civilszervezetek, 
intézmények.

Rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg: 3.000.000 forint. 
A pályázat beküldési határide-
je (postai úton és elektroniku-
san): június 25-e, 12:00. Kérik, 
hogy a postai úton történő fel-
adás dátuma legkésőbb június 
25-e, 12 óra legyen. A pályá-

zatot elektronikusan az osz-
termann.jozsefne@miskolc.
hu e-mail-címre várják. A pá-
lyázatról bővebb információ 
telefonon a 06/46 512-700 / 
2793-as melléken vagy a fenti 
e-mail-címen kérhető.

Idegenforgalmi Alap 
pályázat

A bizottság pályázatot hir-
det az Idegenforgalmi Alap-
ból odaítélhető támogatások 
elnyerésére.

A pályázat célja: hiánypótló 
turisztikai kiadványok készí-
tése, az idegenforgalmi fősze-
zon idején kulturális-turiszti-
kai programok megvalósítása, 
a programok népszerűsítése, 
dokumentálása, melyek ösz-
tönzik a beutaztatótevékeny-
séget, új, innovatív szemléletű 
megoldást alkalmaznak, ösz-
tönzik több partner együtt-
működését, hozzájárulnak 
Miskolc pozitív megítélésé-
hez.

A pályázók köre: az idegen-
forgalom területén működő 

gazdasági szervezetek, civil-
szervezetek, amelyek Miskolc 
területén végzik szolgáltató-
tevékenységüket, és miskolci 
székhellyel rendelkeznek.

A fenti célok megvalósí-
tását kitűző pályázók közül 
előnyt élvez, aki a pozitív vá-
rosimázs alakítását szolgáló 
projekttel pályázik, idegenfor-
galmi szempontból jelentős 
célcsoportok megszólításával 
belvárosban kínál programle-
hetőséget.

Rendelkezésre álló terve-
zett keretösszeg: 1.300.000 
forint. A pályázat beküldé-
si határideje (postai úton és 
elektronikusan): június 25-e, 
12:00. Kérik, hogy a postai 
úton történő feladás dátu-
ma legkésőbb június 25-e, 12 
óra legyen. A pályázatokat 
elektronikusan a bencs.ilo-
na@miskolc.hu e-mail-cím-
re várják. A pályázatról bő-
vebb információ telefonon a 
06/46 512-700 / 1250 mellé-
ken vagy a fenti e-mail-cí-
men kérhető.

A miskolci közgyűlés Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági A miskolci közgyűlés Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági 
és Sportbizottságának 2021-es pályázatai és Sportbizottságának 2021-es pályázatai 
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Ezer megkérdezett ember 
közül csaknem kétszázötve-
nen égetnek otthon hulladé-
kot a legfrissebb kutatások 
szerint – többek között ez 
is elhangzott azon a szerdai 
minikonferencián, amelyen 
a Pannon Egyetem kutatói 
és miskolci szakemberek ta-
nácskoztak.

Miskolc is csatlakozott a 
HungAIRy Life projekthez, 
ami egyebek mellett arra hívja 
fel a figyelmet, hogy az avaré-
getés helyett komposztáljunk. 
A programban tavaly ősszel 
a városházán csaknem 600 
komposztkeretet vettek át a 
miskolciak. Akik pályáztak a 
komposztálóra, azt vállalták, 
hogy nem égetik el a kerti hul-
ladékot, és részt vesznek egy 
komposztálási tájékoztatón 
is. Ugyancsak a projektben új 
mérőműszereket is felszereltek 
a város különböző pontjain a 
Miskolci Egyetemmel együtt-
működve. Ezekkel folyama-
tosan monitorozzák a levegő 

minőségét, hogy kiderítsék, 
pontosan hol, hogyan és mitől 
alakul ki szmog Miskolcon.

– Ezer megkérdezett ember 
körülbelül negyede mondta azt, 
hogy éget hulladékot otthon 
– mutatott rá Gelencsér And-
rás levegőkémikus, a veszpré-
mi Pannon Egyetem egyetemi 
tanára. – Kimutattuk, hogy a 
hulladékok égetéséből mennyi-
vel több káros szennyezőanyag 
kerül a levegőbe, mint ha tűzifát 
égetünk. Az első eredmények 
alapján megdöbbentő felfede-
zést tettünk, nevezetesen, hogy 
a hulladékégetésből sokkal több 
káros anyag származik.

A kutatásokhoz Magyaror-
szágról öt települést válasz-
tottak ki, köztük Miskolcot is. 
– A borsodi megyeszékhelyen 
a PET palackok és a ruhane-
műk égetése a legjellemzőbb 
– tudatta Nagy Dezső, a mis-
kolci polgármesteri hivatal 
környezetvédelmi referense. – 
Rendkívül veszélyes rákkeltő 
vegyületek keletkeznek óriási 
mennyiségben, amikor ezeket 
elégetik. Durván fogalmazva: 
mérgezik magukat, mérgezik 
a szomszédjaikat, a városrészt 
azok, akik ilyen hulladékokat 
égetnek el. A légszennyezés el-
sődleges forrása a helytelen la-

kossági fűtés, az avar és a ker-
ti hulladék égetése, valamint 
a közlekedés. Azért indult el 
Miskolcon a  HungAIRy Life 
projekt még 2019-ben, hogy 
a város levegőminőségén ja-
vítson. Varga Andrea alpol-
gármester hangsúlyozta, nem 
nézhetik tétlenül, hogy jelen-
tős a légzőszervi megbetege-
dések száma, hogy romlik a 
gyerekek egészségi állapota.

A Life projekt még 6 évig 
tart, amibe szeretné az önkor-
mányzat a legújabb tudomá-
nyos eredményeket is beépí-
teni.

Kujan István

Összefogtak a légszennyezés ellen Összefogtak a légszennyezés ellen 

Újra közlekedik az MVK 
Zrt. ZOO-járata a miskol-
ci állatkertbe. Az autó-
busznak van meghirdetett 
menetrendje, de az elmúlt 
éveknek megfelelően csak 
akkor indul el, ha azt az 
utas kéri.

A ZOO-járat előzetes te-
lefonos bejelentkezés alap-
ján vagy személyesen Fel-
ső-Majláth végállomáson 
indulás előtt kérhető. A te-
lefonos utazási igényt 30 

perccel a járat indulása előtt 
szükséges bejelenteni a (46) 
514-949-es telefonszámon, 
megjelölve azt is, ahol az 
utas felszállni kíván. A vég-
állomáson elég a járat indu-
lása előtt jelezni a járműve-
zetőnek, ha utazni kíván. 
Az utasok igénye alapján in-
duló ZOO-járat nemcsak az 
előre jelzett megállóhelyen, 
hanem valamennyi megál-
lóhelyen megáll.

A Zoo-járat menetrendje 
az mvkzrt.hu-n érhető el.

ISMÉT KÖZLEKEDIK  ISMÉT KÖZLEKEDIK  
A ZOO-JÁRATA ZOO-JÁRAT

Telefon: 30/9450-228
E-mail:  

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

Üléshuzat-  Üléshuzat-  
készítés,készítés,

kárpitjavításkárpitjavítás
Méretpontos,  

minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:  

az autós hálás lesz érte!

Hirdetés

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

ÖN IS HIRDETHET  ÖN IS HIRDETHET  
ÚJSÁGUNKBAN.ÚJSÁGUNKBAN.
Keresse hirdetésszervezőinket!Keresse hirdetésszervezőinket!



Az elmúlt napokban több já-
tékossal is erősített a DVTK, 
pénteki lapzártánkig öten 
érkeztek.

A klub átigazolási politikájá
nak egyik fő iránya – emelte ki 
Benczés Miklós sportigazgató –, 
hogy olyan játékosokat igazolnak 
vissza, akik korábban már pá
lyára léptek diósgyőri színekben, 
vagy a régió szülötteként tudják, 
mit jelent ezt a mezt viselni.

Nos, az első nyári igazolásként 
bejelentett Hornyák Marcell 
pont ilyen: a támadó a diósgyőri 
utánpótlásban nevelkedett, az 
első csapatban is pályára lépett. 
Az előző években átlagban min
den második bajnokin betalált 
az ellenfelek kapujába.

– Bebizonyította, hogy gól
erős támadó, biztos vagyok 
benne, hogy hazatérve is ha
sonlóan eredményes lesz – vé
lekedett róla Benczés.

Hornyák állítása szerint alig 
hitte el, hogy a DVTK ismét le 
szeretné igazolni. – Most viszont, 
hogy itt vagyok, egyre inkább tu
datosul bennem, mi történik ve
lem. Mindent meg fogok tenni 
a klubért, hogy minél hamarabb 
visszatérjünk az első osztályba.

Saját nevelésű játékosként ko
rábban 13 találkozón szerepelt 
a DVTK első csapatában Oláh 
Bálint, az előző bajnokságban 
pedig a Budafok vezéregyénisé
geként okozott gondot többek 
között a DVTKnak.

– Jó érzésekkel tértem visz
sza Diósgyőrbe, de talán ponto

sabb, ha úgy fogalmazok: haza 
– mondta. – Volt több ajánla
tom is, de végig előnyben része
sítettem a diósgyőri megkere
sést. Nagy tervekkel érkeztem, 
amiből az első osztályba tör
ténő visszatérés az első, amiért 
mindent meg fogok tenni.

A 26 éves, közel kétméteres 
középső védő, Szatmári Csa-
ba a DVSCtől érkezik, ahol 
hosszú ideig dolgozott Kondás 
Elemér irányítása alatt, így vele 
biztosan gördülékenyen fog 
menni a közös munka.

– Elsősorban a labdaszerzé
sért felel, fizikai adottságainak 
köszönhetően átlagon felüli a 
fejjátéka, amit mindkét kapu 
előterében hasznosítani tud – 
méltatta Benczés.

– A DVTK vezetése, és kine
vezése után személyesen Kon
dás Elemér is hívott Diósgyőr
be – árulta el Szatmári Csaba. 
– A döntésem meghatározó 
eleme, hogy ennyire bíznak 
bennem. Elsődleges cél, hogy 
minél előbb jussunk vissza az 
élvonalba, amihez a teljesítmé
nyemmel is hozzá szeretnék já
rulni.

Szintén érkezik Németh Má-
rió.

– Komoly célokkal igazol
tam ide. Kilenc éven keresztül 
a Haladásban játszottam, és 
most hagyom el először a ne
velőklubomat a DVTK kedvé
ért. Szeretnék a csapat vezére 
lenni, és mindent megteszek 
annak érdekében, hogy vissza

jussunk az élvonalba, egyúttal 
bebizonyítanám, hogy helyem 
van a DVTKban.

Jobbhátvéd poszton is erő
sítettek a pirosfehérek: visz
szatért Eperjesi Gábor, aki egy
szer már feljutott a csapattal az 
élvonalba. Ezt szeretné meg
ismételni a 27 éves játékos. – 
Mindig is visszavágytam, nagy 
reményekkel vágok neki az új 
idénynek, a DVTKnak az él
vonalban a helye, ezért fogok 
küzdeni.

Az érkezők mellett a távozók 
sora is bővült, az idény végez
tével elköszöntek a kölcsönjá
tékosok, így Marko Malenica, 
Alen Grgic, Vinko Soldo, Luka 
Marin és Odise Roshi sem tagja 
már az NB IIes keretnek.

Eperjesiék nagy reményekkel vágnak neki az új idénynek. Fotó: dvtk.eu

Gercsák Szabina, a DVTK 
versenyzője az olimpiai 
kvóta reményében lép tata-
mira a június 6-án kezdődő 
dzsúdó- világbajnokságon 
a Papp László arénában.

Az ifjúsági olimpiai baj
nok dzsúdósnak még van 
esélye kvalifikálni a tokiói 
olimpiára, viszont az elmúlt 
hetekben a tatai edzőtábor
ban szenvedett lábujjtöré
se kellemetlenül érintette az 
utolsó hetek felkészülését.

– Nincs olyan jó állapot
ban a lábujjam, de remélem, 
ez nem fog hátráltatni a ver
senyen – mondta a klub
honlapnak Gercsák Szabina, 
aki a sérülés miatt már nem 
tudta végigdolgozni a tatai 
edzőtábort.

Edzője, Flórusz János sze
rint, ha a mérkőzéseken si
kerül „kikapcsolni” a törést, 
úgy bármilyen jó helyezésre 
képes lesz a DVTK váloga
tott dzsúdósa, és a fanatikus 

hazai közönség ebben nagy 
segítséget nyújt majd.

Gercsák súlycsoportjá
ban erős mezőny gyűlt ösz
sze, 42 nevezés érkezett a női 
70 kgos versenyszámra. Így 
is megvan azonban minden 
esély egy jó szereplésre, ami
vel közelebb kerülhetne az 
olimpiai kvótát érő helyek
hez a világranglistán.

– A világranglista élme
zőnye itt lesz – mutatott rá 
Flórusz. – Kiegyenlített a 
mezőny, sok, a végső győ
zelemre is esélyes dzsúdóst 
láthatunk majd. Szabina 
azonban a nemzetközi ver
senyekről jól ismeri őket. 
Háromnégy kört jó lenne 
előrelépni, ami azt jelentené, 
hogy Szabina a legjobb 8 kö
zött végez.

A miskolci sportoló júni
us 10én, csütörtökön egyé
niben kezdi meg a szereplést 
a vbn, majd 13án, a csapat
verseny küzdelmeivel zárja a 
budapesti versenyt.

Harmadik helyen végzett a 
Miskolci Egyetem férfi ko-
sárlabdacsapata a Nemzeti 
Egyetemi Kosárlabda Baj-
nokság négyes döntőjében.

Az elődöntőt a házigazda 
Széchenyi Egyetem csapatával 
játszották. A miskolciak szin
te végig vezettek, de az újra 
közönség előtt játszó győriek 
hosszabbításra tudták mente
ni a mérkőzést, és végül drá
mai végjátékban – minimális, 
kétpontos különbséggel, 84
82re – meg is nyerték a csatát. 
Szollár Gergő tanítványai így a 
bronzéremért szállhattak harc
ba másnap a szombathelyi csa
pattal szemben. És bár a mis
kolci fejekben kavarogtak még 
az érzések az előző meccs után, 
de szerencsére az első negye
det követően át tudtak lendülni 

ezen. A vezetőedző azt mond
ta a lefújást követően, hogy a 
kulcs emberek ezúttal be tudtak 
találni a fontos pillanatokban, 
és a védekezés is klappolt. Meg
érdemelten nyertek 8979re.

– Kemény ellenfelet győz
tünk le, ez egy szép ered
mény, de ahogy idén, úgy 
jövőre is a legfényesebb ére
mért szállunk harcba – hang
súlyozta Szollár.

– Szerettük volna meg
nyerni a tornát, így csalódot
tak vagyunk – nyilatkozta la
punknak Fazekas Csaba, a 
kosárlabdaszakosztály veze
tője. – A házigazda győriek el
len szinte végig vezettünk, do
mináltunk a találkozón, de a 
hiányzóink és a kipontozódá
sok miatt a végére elfogytunk, 
így nem tudtuk pihentetni a 
kulcsjátékosainkat. Ráadásul 

az ellenfelünk a hazai pálya 
minden előnyét kihasználta, 
sokat segített nekik nézőik 
szurkolása. A bronzmérkőzést 
mégis jó szellemben, kellő 
motivációval játszottuk le, így 
magabiztos győzelemmel zár
tuk a tornát és a szezont. Ez 
örömteli persze, de szerettünk 
volna döntőt játszani, és 1997 
és 2018 után újra elhódítani a 
trófeát. Ez most nem jött ösz
sze, de készülünk a követke
zőre, miután kiértékeltük az 
idei szezont.

Azt a szezont, amiben 
18 mérkőzésből mindösz
sze egyetlen egyet veszítettek 
el a miskolci férfi kosarasok, 
akikre most egy hosszabb pi
henő vár, hiszen a felkészü
lést az új bajnokságra csak 
augusztusban kezdik meg.

Kujan István
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Bronzéremmel tértek haza Bronzéremmel tértek haza 
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A legjobb nyolc közé kerülne a vb-n 

Új edzővel
A DVTKt korábban já

tékosként, másodedzőként 
és vezetőként is erősítő, leg
utóbb a klub U17es férfi
csapatát irányító Bém Gábor 
lett a DVTK női labdarú
gócsapatának vezetőedzője. 
A szakember 1988tól 1994
ig labdarúgó, 1994 és 2000 
között technikai vezető volt 
Diósgyőrben, 2011től nap
jainkig pedig utánpótlás
edzőként dolgozott a klub 
sikeréért. 1994től technikai 
igazgatóként és Leskó Zoltán, 
Huszák Géza, valamint Vere-
bes József mellett pályaedző
ként is segítette a Diósgyőrt. 
– Várható néhány változás, a 
jövőben szeretnénk egy ki
csit magyarosítani a keretet, 
azonban ez nem jelenti azt, 
hogy a nulláról építünk tel
jesen új csapatot – mondta 
Bém Gábor.

Eb-re mennek
A Megyeri úti UTE Jég

csarnok adott otthont a WKF 
Karate Magyar Bajnokság
nak. A miskolci Justitia Fu
jiYama SE hét versenyzővel 
vett részt. Ez a verseny volt 
az augusztus közepén meg
rendezendő, finnországi kor
osztályos Európabajnokság 
kvalifikációs sorozatának 
utolsó állomása. A fiúkadet 
kata versenyszámban két 
versenyzővel indult a mis

kolci egyesület. A döntőben 
Nguyen Xuan Bach (UTE) 
Suparimpeija 23 pontot ért, 
míg Bérczes Botond Anan 
Daiját 23,28 ponttal díjazták 
a bírók, így magyar bajnok 
lett, és egyben kijutott a finn
országi korosztályos Euró
pabajnokságra. Az U21 női 
formagyakorlatot bemutatók 
táborában Tóth Vanda képvi
selte a Justitiat, a csoportkör
ben Anan Daijal 22,68 pont
tal győzött, mellyel a döntőbe 
került. Ellenfele, Vas Zsófia 
(MTK) 22,92 pontot gyűjtött 
a Chiban No Kushankuval, a 
miskolci versenyző pedig a 
Papurent járta, amivel 23,02 
pontot gyűjtve megszerezte a 
magyar bajnoki trófeát. Ezzel 
ő is bebiztosította a helyét a 
finnországi Európabajnok
ságra utazó magyar váloga
tottban.

Jótékonykodnak is
Június 12én rendezik meg a 

29. Bükki Hegyi MaratonKis
györgy Ádám Emlékversenyt. 
A rendező Marathon Club 
Miskolc ezúttal is négy egyé
ni és egy váltó számot kínál 
a műfaj képviselői számára, 
akik egy jótékonysági felaján
lás részesei is lehetnek. Start 
a Király asztalnál lesz, és ide 
is érkeznek vissza a verseny
zők, akik egyedi befutóérme
ket kapnak. Kedvezményesen 
vasárnap éjfélig lehet jelent
kezni a verseny honlapján. A 
rendező Marathon Club és a 
társrendező Miskolc Egész
séges Ifjúságáért Alapítvány a 
versenyre beérkezett minden 
egyes nevezési díjból 300 fo
rintot felajánl az Éltes Mátyás 
Óvoda és Általános Iskolának 
egy osztálykirándulás megva
lósításához.

„Magyarosítana” a kereten Bém Gábor. Fotó: DVTK

RÖVIDTÁV



Miskolci Napló10 Hirdetés – egészség, szépség

Június 26-án a miskolci Szent István térre látogat a Richter 
Egészségváros. A rendezvény lehetőséget biztosít arra, hogy 
ingyen, előzetes időpont egyeztetése nélkül vegyenek részt a 
helyi lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon. 

A részvétellel ugyanakkor nem 
csak a saját egészségükért tehet-
nek, de a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórházat is tá-
mogathatják. Minden szűrésért, 
tanácsadásért, meghallgatott 
előadásért 300 forint értékű 
adományponttal bővül a Richter 
Gedeon Nyrt. által felajánlott  
3 500 000 forintos alapadomány, 
így a lakosság aktivitásán múlik, 
sikerül-e elérni a nap végén a 
kitűzött adománycélt: a C-íves 
sebészeti képerősítő beszerzését.

Az idén 120 éves Richter Ge-
deon Nyrt. 2009-ben indította 
útjára a Richter Egészségvárost, 
melynek Miskolc lesz június 26-
án a 81. állomása. 

A Szent István téren többek 
között urológiai tanácsadás, 
csontritkulásszűrés és csontsű-
rűségmérés, asztmatanácsadás, 
bőr- és körömgombaszűrés, 
neuropátiaszűrés cukorbetegek-
nek, memóriazavar-tanácsadás, 
dietetikai tanácsadás, valamint 
nőgyógyászati tanácsadás várja 
majd a helyszínre látogatókat. A 
szív- és érrendszeri problémákkal 

kapcsolatban pedig vérnyomás-
mérésen, érszűkület-vizsgálaton, 
szívelégtelenség-tanácsadáson 
érdeklődhetnek a résztvevők. A 
szűrésekre nem szükséges előze-
tesen regisztrálni.

A személyes jelenléten 
túl, a Richter Egészségváros 
Facebook-oldalán létrehozott 
eseményben, online közvetíté-
sekkel is nyomon lehet követni 
az egyes előadásokat. A be-
jegyzésekhez fűzött aktivitások 
szintén adománypontokat érnek 
– minden kedvelés, hozzászólás 
és megosztás 300 forintot jelent 
a kórháznak.

A programsorozaton már 
a kezdetek óta hírességek is 
részt vesznek, akik nem csupán 
arcukat és nevüket adják a ren-
dezvényhez, de aktívan részt is 
vesznek az egyes programokon. 

Katus Attila és Béres Alexandra 
például egészséges életmóddal 
kapcsolatos tippeket adnak, Jak-
sity Kata és Szily Nóra motivációs 
és pszichológiai témákban adnak 
elő, míg Rudolf Péter a karrier és az 
egészség viszonyáról mesél, saját 
tapasztalatain keresztül.

Miskolcra érkezik a  Miskolcra érkezik a  
Richter Egészségváros Richter Egészségváros 

Laboratóriumi eszközök, 
molekuláris biológiai 
reagensek, valamint PCR és 
egyéb tesztek: a miskolci 
M+Eü Klinika Kft. ezeken a 
területeken nyújt kimagasló 
megoldásokat.

A jelen időszak – és valószínű-
leg a közép távoli jövő – legko-
molyabb kihívását még mindig 
a koronavírus leküzdése jelenti, 
amiben – az oltások mellett – a 
leghatásosabb módszernek a 
tesztelés bizonyult.

Napjainkban a védettségi 
igazolvány a belépő a legtöbb 
közösségi térbe, feltétele a 
különböző szolgáltatásoknak, 
elmaradhatatlan kellék ahhoz, 
hogy a megszokotthoz közeli 
módon éljük a mindennapjain-
kat. A nyaralás – legyen szó kül-
földi vagy belföldi útról – például 
elképzelhetetlen a QR-kóddal 
ellátott plasztikkártya nélkül. 
Ennek megszerzésére azonban 

nem csak az oltások kínálnak 
lehetőséget: akik igazolt fertő-
zöttek voltak, azok is megkapják. 
Ha gyanakszunk, hogy megfer-
tőződtünk már korábban, de 
nem fordultunk orvoshoz, akkor 
is van lehetőségünk védettségi 
igazolást szerezni. Ehhez IgG 
ELISA antitestteszttekkel lehet 
bizonyítani, hogy már átestünk 
a betegségen. Többek között 
ebben nyújt profi segítséget az 
M+Eü Klinika, ami 6 különböző 
koronavírus-vizsgálat elvégzését 
vállalja.

Elérhető tesztek
Az ELISA-tesztek különböző 

fajtáival kimutatható a fertőzést 
követően kialakult immunválasz, 
de azt is ellenőrizhetjük általuk, 
hogy a megkapott vakcinákra 
hogyan reagált, milyen mértékű 
immunválaszt adott a szerve-
zetünk. Az Euroimmun NCP 
IgG ELISA – ami szintén kérhető 
vizsgálat az M+Eü Klinikánál – a 

vektor- és mRNS-alapú vakcinák 
okozta védettség és a fertőzés, 
illetve a Sinopharm vakcina 
kiváltotta védettség elkülöníté-
sére is használható. Ezek mind 
alkalmasak a védettségi igazolás 
kiváltására. Kiegészítő vizsgálat-
ként sejtes immunitás mérésére 
használt vérteszt is kérhető, ami 
teljesebb képet ad a páciens 
védettségéről. A fenti tesztek 
esetében az eredmény 72 órán 
belül várható.

A PCR talán a legismertebb a 
koronavírustesztek közül, termé-
szetesen ez is megtalálható az 

M+Eü Klinika kínálatában. Ennek 
a leletfordulási ideje 6-24 óra. A 
legtöbb teszt esetében lehet 
kérni sürgősségi vizsgálatot is.

Az országos hatályos rendele-
tek szerint az elektív és tervezett 
egynapos műtétekhez is szüksé-
ges a ne ga tív PCR teszt, ezt is 6-24 
órán belül validált eredménnyel 
tudja igazolni az M+Eü Klinika.

Széles körű lehetőségek
Az M+Eü Klinika portfóliójá-

ban az általános laboratóriumi 
eszközök, automatizált folya-
dékkezelő rendszerek, sejt- és 
szövettenyésztési komponen-
sek mellett molekuláris biológiai 
reagensek és fogyóanyagok 
egyaránt megtalálhatóak, így 
nyújtva igazán széles körű vizs-
gálati lehetőségeket.

Jó egészséget kívánva: dr. 
Gyurkó Tamás orvos igazgató, dr. 
Orosz Viktor, kiemelt partnerünk, 
a Vascular Diagnosztics igazga-
tója és Németh László igazgató.

AKÁR OLTÁS NÉLKÜL IS SZEREZHETŐ AKÁR OLTÁS NÉLKÜL IS SZEREZHETŐ 
VÉDETTSÉGI IGAZOLÁSVÉDETTSÉGI IGAZOLÁS

ENDOKRINOLÓGIA,  
DIABETOLÓGIA

magánrendelés

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



A díszpolgárok nyomait kö-
vették hétfő délután. Veres 
Pál is részt vett az év első bel-
városi sétáján.

A népszerű programsorozat 
7. évadát kezdi idén Miskolc 
turisztikai szervezete, a MID
MAR Kft. Az újraindulást 
nagy várakozás övezte, a jár
ványügyi szabályozások most 
már lehetővé teszik, hogy az 
érdeklődők újra közösen ba
rangolhassanak a város kincsei 
között.

– A vírus előtt hagyományo
san májustól késő őszig tar
tottak ezek a városnéző prog
ramok, általában szombaton 
– mondta az esemény kapcsán 
Kupcsik Sarolta, a Tourinform 
irodavezetője és a miskolci te
matikus séták ötletgazdája. – 
Végre megnyithatjuk a szezont. 
Az eredeti tematika szerint má
jusban a város napjához kap
csolódó sétákat szoktunk szer
vezni. Mivel még tart a hónap, 
így azt gondoltuk, nincs késő 
Miskolcról, valamint a város 
egykori és jelenlegi nagyjai
ról beszélni. Így a mai sétánk a 
dísz polgárok belvárosi nyomait 
követi – fogalmazott.

Különlegesség idén, hogy a 
már megszokott tematikus bel
városi séták mellett Diósgyőr
ben, Miskolctapolcán, Lillafü
reden és az Avason is lehetőség 
lesz ismerkedni a város értéke

ivel. Az érdeklődő helyiek és a 
városba látogató turisták egya
ránt találkozhatnak majd kü
lönlegességekkel.

– Sokan jelezték már az ál
landó résztvevőink közül, hogy 
várják vissza a programot. Mi
vel most hétköznap kora dél
után tartjuk, sokan nem tud
tak részt venni a sétán, akik 
egyébként szívesen csatlakoz
tak volna, de így is sokan jelen
tek meg a kezdési időpontban. 
Úgy hiszem, ha visszatérünk a 
szokásos szombati sétákhoz, ez 
a szám tovább fog nőni.

A mostani résztvevők közül 
többen is állandó programként 
tekintenek a sétára.

– 2015ben voltam először. 
Vártuk már nagyon, hogy újra 
legyen. Bár nem a megszokott 
időpontra szervezték, a kemény 
mag itt van. Most a díszpolgá
rainkhoz kötődő belvárosi em
lékhelyeket járjuk körbe, ami 
igazán izgalmasnak ígérkezik, 
de a legfontosabb, hogy újra 
összehozza a barátokat, ismerő
söket ez az esemény – véli Tóth 
Julianna, akinek az eddigi ked
venc sétája az Avasra vezetett, 

ahol a templom harangtornyát 
is közelről megnézhették.

– Nagyon jók ezek az alkal
mak arra, hogy a város neve
zetességeit megismerjék az em
berek, ismerkedjenek Miskolc 
történetével – mondta a séta 
kapcsán Veres Pál polgármes
ter. – A tervek szerint havi hat 
alkalommal lesz ilyen program, 
tematikus felosztásban: szeret
nénk megmutatni az ide láto
gatóknak és a miskolciaknak 
egyaránt, milyen csodákat rejt 
a belváros.

Bájer Máté

Az újraindulást nagy várakozás övezte. Fotó: Mocsári László

Újraindultak a városnéző séták Újraindultak a városnéző séták 
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Az akció érvényes: 2021. 06. 05-től 2021. 06. 11-ig 
Star kéztörlő, 2 tekercs,  79,5 Ft/tekercs 219 Ft 159 Ft
Biopon mosópor, 280 g, 782,14 Ft/kg 269 Ft 219 Ft
Pur mosogatószer, 450 ml, 664,44 Ft/l 369 Ft 299 Ft
Signal Long Active fogkrém, 75 ml, 5319,99 Ft/l 539 Ft 399 Ft
Taft hajlakk, 250 ml, 2796 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Pronto bútorápoló ae.,  250 ml, 3196 Ft/l 949 Ft 799 Ft
Silan öblítő, 1450-1800 ml, 688,96-554,99 Ft/l 1099 Ft 999 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l 1199 Ft 999 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs 1199 Ft 999 Ft
Ariel mosópor, 1,35-1,5 kg, 962,22 Ft/kg 1499 Ft 1299 Ft
Active mosógél, 4,5 l, 310,88 Ft/l 1599 Ft 1399 Ft
Favédő lazúr, 0,75 l, 2665,33 Ft/l 2399 Ft 1999 Ft
Gazdaságos beltéri falfesték, 4 l, 549,75 Ft/l 2499 Ft 2199 Ft
Zománcfesték fehér, barna, 0,75 l, 2665,33 Ft/l 2499 Ft 2299 Ft
Héra prémium belső falfesték, 2,5 l, 1999,6 Ft/l 5499 Ft 4999 Ft

Spanyol divat szandálok 5999 Ft-tól, 20% kedvezmény!

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

XXIII. Klíma- és Fűtéstechnikai Kiállítás és Vásár    XXIII. Klíma- és Fűtéstechnikai Kiállítás és Vásár    

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Várjuk azon érdeklődőket: 
–  akik lecserélnék 10-15 éves gázkazánjukat egy korszerű  

kondenzációs kazánra, hőszivattyúra
–  szaktanácsadás közvetlen a gyártóktól: kazánok, klímák, hő-

szivattyúk, radiátorok, vízlágyító,  vezérlés, padlófűtéscsövek, 
füstgázelvezetés, sarokszelepek, szerszámok témában

– klíma- és fűtésszerelők, tervezők várják az érdeklődőket
–  akik vízszámlájukat jelentősen csökkentenék  

búvárszivattyúval vagy házi vízellátóval
–  energetikai tanúsítványt ingyen készítünk  

klíma- és kazánvásárlás esetén.

A kiállítás és vásár időpontja:
2021. június 8-9., kedd 12.00-19.00, szerda 8.00-16.00
Helyszín: BRS Klíma és Gázcentrum
Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 161. (Szilágyi-Soltész elágazás)
Webáruházunk: 
Telefon: 46/412-421, 70/33-88-555, www.gazcentrum.brskft.hu
A gyártók akik várják Önöket:

MeghívóMeghívó
KLÍMABÓN!

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

Apróhirdetés
Épületgépészetben jártas eladót 
keresünk üzletünkbe, a BRS Klíma és 
Gázcentrumba. Fényképes önélet-
rajzot a brsgazcentrum@gmail-cím-
re kérnénk.
Tisztítás! Bútorkárpitok, ülőgar-
nitúrák, fotelek, ágyak, kanapék, 
szőnyegek, padlószőnyegek, autó-
belsők helyszíni tisztítása gyors szá-
radási idővel, garanciával. www.tisz-
titomiskolc.hu  Tel.: 06 70/320-3483.

Hirdetés

A Miskolci Nemzeti Színház műsora
Június 5., szombat 19:00 Bál a Savoyban, bér-

letszünet, Nagyszínház
Június 10., csütörtök 19:00 Déjà-vu, bérlet-

szünet, Nagyszínház
Június 11., péntek 19:00 Bál a Savoyban, bér-

letszünet, Nagyszínház
Június 12., szombat 19:00 Bál a Savoyban, 

bérletszünet, Nagyszínház
PROGRAMOK
Június 5., szombat
12:00 Bükk + – borfesztivál, Tokaj bemutatásá-

val, sok-sok programmal, Avasi Présház
Vasárnap estig Jet-Ski Országos Bajnokság 2., 

Ónodi tavak
Vasárnap estig Tokaji Bornapok és Nyitott Főzdék 

Napja(i), Tokaj
15:00 I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság te-

rületi fordulója, Sárospatak, Zrínyi 12.
16:00 NWCC, Kilátó Terasz
16:00 Rezidencia Café – koktélok és lágy zene 

a Groove – Tribe-tól, Melon Café (Nagy 
Imre 11.)

17:00 Avasi kvaterka, Avasi Bortanya és egyéb 
helyszínek

22:00 Retro discozenék, Block Bistro
Június 6., vasárnap
8:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
9:00 Pisztoly, shoti – airsoft, Digép  

Manufacturing
9:00 Borsod MTB Series #1, Hangony
9:00-17:00 három kiállítás utolsó látogatói nap-

ja: Hazatérés, I. Budapesti Illusztrációs Feszti-
vál és Teljesítmény, Miskolci Galéria

16:00 Görömböly-Tapolca kör biciklivel, Kemény 
Dénes Sportuszoda

Június 7., hétfő
14:00 Kisbabás jóga, Mókusodú (Déryné 4.)
16:30 Ködmön Ovi Dance, Ady Endre Művelő-

dési Ház
17:30 Vitaltorna, Ady Endre Művelődési Ház
Június 8., kedd
10:00 Pöttömök babamama-foglalkozás, 

Görömbölyi Művelődési Ház
16:30 Darabokra tépve – Trianoni sor(s)ok, II. Rá-

kóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
17:00 Páholy 25 – előadás Miskolci dalok, dalla-

mok címmel, Thália-ház (Színészmúzeum)

Június 9., szerda
10:00 Nagybabás-jóga, Mókusodú (Déry né 4.)
16:15 Néhány lány – három kisregény, II. Rákóczi 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
16:45 Kinderklub ovisoknak – német nyelvtanu-

lás, Mókusodú (Déryné 4.)
18:00 DumaJam: Aranyosi, Dombi és Badár, Mű-

vészetek Háza
18:30 Pilates – az izmok és az ízületek állóképes-

ségéért, Ady Endre Művelődési Ház
Június 10., csütörtök
8:30 Etka-jóga, Görömbölyi Művelődési Ház
17:10 Twins dance fitness, Görömbölyi Műve-

lődési Ház
Június 11., péntek
17:00 Baba-elsősegély – mentőápoló előa-

dása, Mókusodú (Déryné 4.) (regisztráció-
hoz kötött)

18:30 Piloxing – női fitness boxszal, pilatesszel és 
tánccal, Ady Endre Művelődési Ház

22:00 Curtis és Jackwell, Rockwell Klub
Június 12., szombat
10:00 29. Bükki Hegyi Maraton, Királyasztal
10:00 Garantált városnéző túrák, Tourinform 

Iroda
11:00 Téli tárlat megnyitója, Miskolci Galéria
16:00 Vár a piac, Lovagi Tornák Tere mellett
16:00 Jó éjszakát, Mád! Mád, Batthyány utca 35.
19:00 Beer, grill, rock ‚n’ roll, Déryné utca 2-4.
MOZIMŰSOR
Művészetek Háza:
Uránia-terem:
Június 4-9., péntek-szerda
16:30 Tunéziai terápia, 19:00 Előzmények törlése
Június 10-13., csütörtök-vasárnap
16:30 Hét kis véletlen, 19:00 Akik maradtak
Béke-terem:
Június 4-9., péntek-szerda
17:00 Fűzfa, 19:30 A világ dicsősége
Június 5., szombat 
17:00 Feldobott kő
Június 6., vasárnap 
17:00 Angi Vera
Június 10-13., csütörtök-vasárnap
17:00 Vad víz – Aqua Hungarica
Június 10-16., csütörtök-szerda, 
18:30 Éden

PROGRAMAJÁNLÓ 



Akkor és most. A képeslapon a Vasgyári Gőz- és Kádfürdő épülete 
látható, még eredei, téglaarchitektúrás homlokzatával. A vasgyár veze-
tése 1895-ben döntött a fürdő létesítéséről. Az épület terveit Szvetlik Má-
tyás készítette. A fürdő 1896-ban épült meg, egy nagy meleg vizű me-
dencét, egy kisebb hideg vizű medencét, egy gőzfürdőt, három tiszti és 
négy munkás kádfürdőt, szoláriumot valamint hideg- és iszapgyógyfür-
dőt foglalt magába. 1914-ben a fürdőt átalakították, bővítették. A mun-
kák után a fürdő uszodával bővült, mely télen és nyáron is használható 
volt. A régi gőz-, kád-, iszap-, hideg-, meleg és langyos fürdők pedig egy 
új gyógyfürdővel bővültek. A Gózon Lajos utcában található fürdőépü-
let földszintes kialakítású, téglaarchitektúrával, magas tetős kialakítás-
sal készült. Az épületet manapság meglehetősen nehéz megtalálni, az 
Ógyár tér felől egy emeletes épület takarja, a téglahomlokzatot jellegte-
len színű vakolat fedi, és egyéb átépítések is történtek az évtizedek so-
rán. A fürdő már évtizedek óta nem üzemel, a gyár már a kilencvenes 
évek végén is csak az 1954-ben épített mosodarészt használta. (Tajthy 

Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

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

Mozaik Miskolci Napló12

Hozzám jössz feleségül? – ez a szöveg állt a Szent István téri ledfalon vasárnap késő délután a hasznos információk és kisfilmek helyett. 
A szerelmes szavak is egy kisfilmet zártak, Mihály Norbertét, aki úgy döntött, a város főterén, a járókelők előtt kéri meg szíve választott-
jának, Faragó Zsanettnek a kezét. Norbert és Zsanett január óta egy pár, de úgy érzik kapcsolatuk megérett arra, hogy továbblépjenek. 
– Egy névnapi vacsorára indultunk, teljesen váratlanul ért Norbi akciója, még mindig alig jutok szóhoz – mondta Zsanett lapunknak 
nevetve. „Mikor meghallottam a zenét, és megláttam a kivetítőn a képeinket, először azt hittem, hogy a névnapomat köszönti ilyen kü-
lönleges módon, az, hogy a lánykérésről van szó, csak akkor esett le, mikor a szüleimet is megláttam a videóban. Természetesen igent 
mondtam, nagyon boldog vagyok, és az biztos, hogy sosem fogom elfelejteni ezt a napot – tette hozzá. Tajthy Ákos | Juhász Ákos

GazdikeresőGazdikereső

Könyvújdonságok a Géniusztól 
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. 
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 
2021. június 9. E-mail-cím: megfejtes@mi-
kom.hu. A helyes megfejtések beküldői között 
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a 

Géniusz Könyváruház biztosítja. 

KÜLÖNLEGES LÁNYKÉRÉS  KÜLÖNLEGES LÁNYKÉRÉS  
A SZENT ISTVÁN TÉRENA SZENT ISTVÁN TÉREN

Ezen a héten Kaitot (5637), 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: Lyukóvölgy
Fajta: keverék- közép-ázsiai 
juhászkutya-jellegű
Kor: 5-7 év
Neme: kan
Szín: világosbarna
Súlya: 49,80 kg
Magasság: 74 cm

Kaito egy nagy plüssmaci. Há-
lás és nyugodt, annak ellenére, 
hogy sok mindent megtapasztalt 
kutya. Türelmesen várja, hogy be-
bizonyíthassa: a nagy termet egy 
szeretetre méltó, hálás és odaadó 
lelket rejt. Könnyen be tud illesz-
kedni egy gondoskodó családba.

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 199 1904-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

Pásztor Dánielt vasárnap 
délután szentelik a Tiszán-
inneni Református Egy-
házkerület püspökévé, az 
alkalmat élőben közvetíti a 
Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsora 14 órától.

Vasárnap, 6-án Úrnapja, az 
ünnepi szentmisék után kör-
menet lesz minden templom-
ban. Június 11-én, pénteken 
18 órától ünneplik a Sziklaká-
polna Jézus Szíve-búcsúját. Az 
ünnepi szentmisét Linczenbold 
Levente teológiai tanár, tardi 
plébános mutatja be. A pere-
cesi templom búcsúját is 11-én 
tartják, a 18 órai szentmisét 
Marosi Balázs diósgyőri káp-
lán mutatja be. A szentmise 
után megáldják az új temető-
keresztet. A martinkertvárosi 
egyházközség búcsúja június 
13-án, vasárnap lesz. Az ün-
nepi szentmise délelőtt 11 óra-
kor kezdődik, melyet Bereczkei 

Miklós c. apát, a sárospataki 
bazilika plébánosa mutat be.

Nyári gyermek- és ifjúsági 
konferenciát tart a Tiszáninne-
ni Református Egyházkerület a 
hitoktatásban, illetve gyermek- 
istentiszteleteken résztvevő, 
valamint az egyházi intézmé-
nyekben tanuló gyermekek-
nek. A tábornak a Sárospata-
ki Református Kollégium ad 
otthont július 12-17-ig. Jelent-
kezésről információ a 06-30-
638-2798-as telefonszámon 
kérhető, határidő: június 10.

Újra szerveznek liturgikus 
zenei tábort. A 8-14 év közöt-
ti gyermekek elsajátíthatják a 
görögkatolikus alapdallamo-
kat július 4-9. között. A jelent-
kezéseket a hepi@hd.gorogka-
tolikus.hu címen várják.

Istentiszteletek vasárna-
ponként 11 órakor kezdőd-
nek, kéthetente úrvacsoraosz-
tással a belvárosi evangélikus 
templomban.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

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

GRAFITEMBER  GRAFITEMBER  
A TISZTA  A TISZTA  
LEVEGŐÉRT LEVEGŐÉRT 

Hirdetés
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