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Talán nincs is olyan fafajta, amiből 
ne faragott volna valamilyen csodálatos 
ékszert, használati tárgyat vagy éppen 
hangszert az elmúlt ötven évben Szon-
dy Sándor. Huszonnyolc éves volt, ami-
kor elkezdett a faművességgel foglalkoz-
ni, és mindig is tudatosan kereste azokat 
a mestereket, akiktől tanulni lehetett. 
Az iparművésszel az öt évtizedet átölelő 
munkásságáról beszélgettünk.

Portré a 6. oldalon

A fa kiteljesítette az életétA fa kiteljesítette az életét
Kedd este a részben budapesti rende-

zésű labdarúgó Európa-bajnokságon a 
hazaiak számára is elkezdődött a kon-
tinensviadal. A portugálok elleni vere-
ség ellenére is fantasztikus hangulatban 
telt el a 90 perc a „Hajrá, magyarok! te-
raszon”. Idén ugyanis ismét szabadté-
ri szurkolói zónává vált a Szinva terasz, 
ahol az óriás LED-kivetítő előtt követ-
hetjük nyomon az Eb mérkőzéseit.

Cikk a 9. oldalon

Hajrá, magyarok!Hajrá, magyarok!

CSALÁDI ÉLMÉNYEK  CSALÁDI ÉLMÉNYEK  
AZ ELLIPSUMBANAZ ELLIPSUMBAN

A miskolci mechatroni-
kai parkban építi meg új, 
50 millió eurós üzemét a 
Chervon Auto.

Tavaly októberben Szij-
jártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter a Chervon 
Auto céggel közösen jelen-
tette be, hogy egy új, 26 ezer 
négyzetméteres, elektro-
mos járművek alkatrészeit 
és moduljait gyártó üzemet 
hoz létre Magyarorszá-

gon. A gyár mintegy 150 új 
munkahelyet teremt, és ha-
gyományos motorok, vala-
mint elektromos járművek 
alkatrészeinek és moduljai-
nak gyártására összpon-
tosít. A stratégiai projekt a 
magyar-kínai barátság to-
vábbi erősítését szolgálja, 
amelyet a magyar kormány 
5,3 milliárd forintos finan-
szírozási hozzájárulással 
támogat.

Folytatás a 3. oldalon

50 millió eurót ruház 50 millió eurót ruház 
be a Chervon Autobe a Chervon Auto

Bárányfelhők úsznak az égen, beköszöntött végre a napbar-
nító nyár, pontos tehát az időzítés: teljessé vált a miskolci 
fürdőkínálat azzal, hogy június 12-én megnyitotta kapuit az 
Ellipsum Gyógy- és Strandfürdő Miskolctapolca.

Az ország legújabb négy év-
szakos fürdője az egész család 
számára felhőtlen szórakozást 
kínál. A fürdőkomplexumban 
több mint ötezer négyzetmé-

ternyi alapterületen három 
tematikus fürdőcsarnok, hat 
beltéri és két kültéri medence, 
három óriáscsúszda és szám-
talan további vízi attrakció 

fokozza az élményfaktort, és 
szolgálja a fürdőzők kényel-
mét. A hivatalos átadást kö-
vetően előbb az a 25 család 
tapasztalhatta meg, milyen 
szolgáltatásokkal kényeztet-
nek a legmodernebb, 21. száza-
di fürdők, akik részt vettek egy 
nyereményjátékon, majd már a 
nagyközönség is birtokba ve-

hette az Ellipsumot. A nyitó-
partit gyermekprogramokkal, 
vízi aerobikkal, csúszdaver-
sennyel, kézműves foglalkozá-
sokkal és óriás társasjátékok-
kal igyekeztek felejthetetlenné 
tenni. Az első napok tapaszta-
latai alapján főleg családok ke-
resik fel a fürdőt.

Folytatás a 5. oldalon

Miskolc-Tiszaújváros gyors-
villamos, Lillafüred ökotu-
risztikai fejlesztése, techno-
lógiai parkbővítés – Miskolc 
2030-ig szóló fejlesztési terve-
iről kérdeztük Simon Gábort.

Gazdaságfejlesztés, város- és 
közlekedésfejlesztés, oktatás- 
és kultúrafejlesztés, turizmus-
fejlesztés, szemléletformálás 
és integráció – ez a „Miskolc 
2030” terv öt stratégiai pillére. 
A következő hetekben ezeket 
– a város jövőjét meghatározó, 
kulcsfontosságú területeket –
mutatjuk be egy-egy szakértő 
segítségével. Elsőként a Velünk 
a Város-frakció vezetőjével az 
ötödik, vagyis az „Integráló 

város” stratégiai pillérről be-
szélgettünk.

Simon Gábor a Miskolci 
Naplónak úgy fogalmazott, az 
integráció minden település 
számára kiemelt fontosságú, 
hiszen ez a várost alkotó kö-

zösségről szól. – Miskolc min-
dig is befogadó, vendégszerető 
város volt, amire építkezni sze-
retnénk a későbbiekben is. En-
nek a pillérnek minden bizony-
nyal legfontosabb célja, hogy 
növeljük a város megtartóere-

jét. Éppen ezért ez a pont az, 
ami szorosan összefügg a már 
említett másik négy pillérrel is 
– kezdte a politikus, hozzátéve, 
a megtartóerő növelése a Ve-
lünk a Város-frakció városve-
zetési céljait összefoglaló Nagy 
Miskolc program központi ele-
me is – minden fejlesztési el-
képzelésük erre épül.

Simon Gábornak meggyő-
ződése, a sikeres integrációban 
kiemelt jelentőségűek a közös-
ségek összekötését megteremtő 
közlekedési fejlesztések. Meg-
valósításuk során az a legfon-
tosabb, hogy minden esetben 
összehangolják a szomszédos 
települések elképzeléseivel.

Folytatás a 3. oldalon

Miskolc 2030 – „Tudjuk, mit akarunk”Miskolc 2030 – „Tudjuk, mit akarunk”
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elvégeztetésére.   Miskolcon egyedülállóan  a hét minden napján.  
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Veres Pál a héten Gazdusné 
Pankucsi Katalin, Borku-
ti László és Hegedűs Andrea 
választókerületét kereste fel, 
hogy megnézze a fejlesztése-
ket, és feltérképezze a problé-
mákat.

Bükkszentlászlón kezdődött 
a hét első választókerületi bejá-
rása. A terület 2014-ben került 
Gazdusné Pankucsi Katalin 
(Fidesz-KDNP) önkormány-
zati képviselőhöz. Itt vissza-
térő problémát jelent, hogy a 
lezúduló csapadék kimossa a 
partfalat, ami többször le is 
szakadt már.

A komlóstetői Szeder Úti 
Tag óvoda még 2017-ben nyert 
egy pályázaton, a felújítás ha-
marosan elkezdődhet. – A fűtés 
korszerűsítése mellett bővülnek 
a férőhelyek, egy csoportszo-
bával lesz több a hely az intéz-
ményben, de egy tornatermet is 
kap az óvoda – sorolta.

Komlóstető kertvárosi és la-
kótelepi városrész is egyben, 
így itt is gond van a parkolással. 
Nemrégiben átadtak egy tíz fé-
rőhelyes parkolót, és a tervek kö-
zött szerepel a szalonnasütők fel-
újítása és a játszótér bővítése is.

– Nagyon várnák a komlóste-
tőiek egy másik bevezetőút meg-
építését, hiszen csúcsidőben ne-
héz itt közlekedni. De vannak 

mára szinte járhatatlanná vált 
útszakaszok is – tette hozzá Gaz-
dusné Pankucsi Katalin.

A miskolctapolcai óvoda fel-
újítását hamarosan megkez-
dik, erre 20 millió forint áll 
rendelkezésre, ehhez a képvise-
lő saját keretéből 1,6 millió fo-
rintot adott új játszóeszközök 
vásárlására. Az orvosi rendelő 
rendbetétele jövőre kezdődhet 
el, erre 233 millió forintnyi for-
rás rendelkezésre áll.

Veres Pál polgármester 
komplex fejlesztésekről beszélt 
Miskolctapolca kapcsán.

– Az Ellipsum Élmény- és 
Strandfürdő a napokban nyi-
tott meg, közben pedig már ter-
vezzük az őspark és a sétányok 
felújítását, hamarosan elindul-
hat a közbeszerzés – emelte ki. 
– Reményeink szerint 2022 vé-
gére megújulhatnak a sétányok 
és a csónakázótó is. Egy szál-
lodára szintén szükség lenne. 
Azon dolgozunk, hogy a város-
rész fejlesztése folytatódhasson 
– hangsúlyozta.

Teret kínálnak  
a közösségeknek

A 4-es választókerület be-
járásának kiemelt témája a 
Görömböly-patak medrének 
karbantartása volt, de a város-
rész kátyúinak eltüntetése, va-
lamint a tervezett kerékpárút is 

szóba került. A terület önkor-
mányzati képviselője, Borku-
ti László szerint Hejőcsabán a 
legnagyobb probléma a Futó ut-
ca-Egri utca kereszteződésében 
lévő ideiglenesnek mondott au-
tóbuszmegálló kiépítése.

– Az út állami tulajdonú, ez 
egyaránt megnehezíti a terve-
zési és kivitelezési munkákat. 
Egy erősen terhelt szakaszról 
van szó, amelyen komoly for-
galom fut át – hangsúlyozta. 
Arról is beszélt, hogy az utób-
bi évben nagyon szűkre sza-
bottak voltak a képviselői keret 
nyújtotta lehetőségek.

– Az elmúlt másfél eszten-
dőben hét pályázatot írtunk 
és nyertünk meg – elsősorban 
zöldterület- és közösségfejlesz-
tő programokra. Ennek kö-
szönhetően az elkövetkező idő-
szakban több tízmillió forinttal 
tudunk majd gazdálkodni, 
aminek a felhasználása jelenti a 
közeljövő egyik kihívását.

Korábban kijelölték a Mis-
kolctapolca-Görömböly-Má-
lyi kerékpárút nyomvonalát. 
Az egyik üzlet előtti szakasz 
kapcsán telekrendezési kér-
dések merültek fel, ezeket is 
megvitatták.

– A 4-es választókerületet 
nyugodt, kertvárosi környezet 
alkotja – összegzett Veres Pál. 
– Itt főként vízelvezetési problé-

mák akadnak. Az önkormány-
zat határozott célja a közösségek 
erősítése is. A művelődési házak 
kiváló teret nyújtanak ehhez 
– hangsúlyozta. A városveze-
tő kitért a Görömböly-patak-
kal kapcsolatos gondokra is. – 
A meder karbantartása hosszú 
éveken keresztül elmaradt, így 
árvízhelyzettel fenyeget. Szeret-
nénk forrásokat teremteni a ki-
tisztításához – tette hozzá.

Sokszínű körzet  
többféle igénnyel

A 3-as számú választókerület 
minden téren vegyes összeté-
telű: találhatóak itt paneltöm-
bök, téglaépítésű társasházak és 
családi övezetek egyaránt, emi-
att az elvárások is különbözőek.

– Amíg a Martinkertváros-
ban, Hejőcsabán vagy a Soltész 
Nagy Kálmán utcát övező kör-

nyéken a vízelvezetési problé-
mák megoldása jelent kihívást, 
valamint az aszfaltos út hiánya 
és a zúzalékos út javítása, ad-
dig egy panelházas övezetben a 
parkolási kérdésekre kell meg-
felelő választ találni, valamint 
a lépcsősorok, a járdák állapo-
ta, kutyafuttatók kialakítása és 
a nagy mennyiségű galamb-
ürülék eltüntetése a legfőbb 
feladat – mondta a szerdai 
bejáráson Hegedűs Andrea. 
Az önkormányzati képviselő 
azonban nem csak problémá-
kat fogalmazott meg.

– Hejőcsabán a régi műem-
lékgyógyszertár épületéről le-
kerültek a reklámhordozó 
táblák, a kereskedői bódésor el-
tűnt, a Sütő János utcai épület új 
tetőszerkezetet kapott.

A gyógyszertár helyzete 
egyébként visszatérő kérdés.

– Mivel az épület magánkéz-
ben van, próbálunk megegyez-
ni a tulajdonossal, keressük a 
megoldást, hogyan lehetne a 
régi gyógyszertárnak új funk-
ciót adni. A szomszédos autó-
szalon új tulajdonosa és a mű-
emléképület tulajdonosa az 
önkormányzattal összefogásban 
szeretné rendezni a helyzetet.

A körzet egy része a Tiszai 
pályaudvar vonzásában talál-
ható.

– A Gizella utca felé a legna-
gyobb gondot a szemét jelenti. 
Sokan hulladéklerakónak te-
kintik a környéket. Ugyanez a 
helyzet egyébként a Petneházy 
bérházsornál is. A felhalmo-
zott illegális szemetet megpró-
báljuk elszállítani, ez viszont 
komoly költségbe kerül az ön-
kormányzatnak – számolt be.

Bájer Máté

Bükkszentlászlón kezdődött a hét első választókerületi bejárása. Fotó: Juhász Ákos

Aktuális

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Hatvani Olivér ügyvezető | Cziffra Andrea főszerkesztő-helyettes | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ (h-p: 8-16 óra): +36 70 663 1261.  
Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap– és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: Bokor-Horváth Éva  
értékesítési vezető, bokor-horvath.eva@mikom.hu | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban, térítésmentes.Miskolci Napló

Miskolci Napló2

Kerekasztal-beszélgetést 
kezdeményezett Miskolc ön-
kormányzata, első körben 
négy település – Felsőzsolca, 
Hernádnémeti, Sajószentpé-
ter és Szirmabesenyő – veze-
tőivel ültek le tárgyalni.

A cél: a sikeres együttműkö-
dés. Veres Pál kifejtette, Miskolc 
ezer szálon kötődik a környező 
városokhoz, községekhez.

– Úgy gondolom, mind kul-
turálisan, mind gazdaságilag 
összefonódik Miskolc városa a 
környező településekkel. Igaz 
ez továbbá a szociális kérdé-
sek és a turizmus tekintetében, 

vagy egy haváriahelyzet meg-
oldása során. Nem gondolkoz-
hatunk tehát csupán saját köz-
igazgatási területeinken belül 
– fogalmazott Miskolc első 
embere, aki kifejtette, lassan 
betelnek a város ipari parkjai.

– Van egy bizonyos méretha-
tár, ennek megfelelően tudunk 
területeket kiajánlani. Szeret-
nénk feltérképezni az együtt-
működés lehetőségeit: a kör-
nyező településeknek is vannak 
olyan területei, amiket a befek-
tetők számára ajánlani tudunk.

– Sajószentpéter közigaz-
gatási határain belül van egy 
70 hektáros rész, ami kivá-

ló helyszíne lehetne valami-
lyen ipari tevékenységnek, 
ez a terület azonban Miskolc 
tulajdonában van – ismertet-
te a közeli kisváros helyzetét 
annak polgármestere, Faragó 
Péter, aki szerint régen keze-
lői jog volt rajta, ennek meg-
szűnése után pedig valahogy 
Miskolc tulajdonába került a 
terület. Voltak már korábbi 
kísérletek, hogy a hasznosítás 
kérdésében egyezségre jusson 
a két város: sikertelenül.

– Miskolc előző városveze-
tése olyan ajánlatot tett ne-
künk, amit ép ésszel nem le-
hetett teljesíteni: ha közösen 

sikerült volna megvalósítani 
a beruházást, az adóbevétel-
ből 80 százalékra tartottak 
volna igényt. Aki a jogot be-
hatóan ismeri, tudja, hogy ha 
egy város ilyen megállapodást 
köt, mint amit Sajószentpé-
ternek kellett volna, azt súlyo-
san szankcionálják. Változott 
azonban a helyzet.

– Veres Pállal közösen keres-
tük egymást, hogy megoldást 
találjunk a kérdésben: a cél, be-
ruházókat hozni a kihasználat-
lan területre. Nagyon korrekt 
ajánlatot tett: az ő tervei szerint 
mindkét város tudna profitálni 
az együttműködésből.

Hernádnémetiben lehetőség 
van egy, akár 400 hektáros ipa-
ri park kialakítására is.

– Ide innovatív, környezet-
barát cégeket várunk – fogal-
mazott a község polgármeste-
re, Orosz Zsolt. Már az előző 
önkormányzati ciklusban el-
indult az együttműködés Mis-
kolccal: ezt még nem koronázta 
siker, bár rengeteg energiát fek-
tettünk a projektbe. Nem sze-
retnénk, ha ezek elvesznének: 
a kölcsönös előnyök jegyében 
folytatjuk az együttműködést 
és bízunk abban, hogy a terve-
zett ipari park megtelik majd 
cégekkel, ebből pedig mindkét 
település profitálhat.

B. M.

A környék ipari lehetőségeiről tárgyaltak A környék ipari lehetőségeiről tárgyaltak 
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Alpolgármeste-
ri fogadóóra. Ba-
dány Lajos alpolgár-
mester tart lakossági 
fogadóórát június 23-án, szer-
dán 15-től 17 óráig a városháza 
alpolgármesteri tárgyalójában. 
Sorszámosztás június 21-én, 
hétfő reggel 8 órától a polgár-
mesteri hivatal Hunyadi János 
utcai bejáratán lévő portaszol-
gálatán lesz. A fogadóórára tíz 
sorszám osztható ki. Kérik, 
akik sorszámot kaptak, küld-
jék el kérdéseiket a badany.la-
jos@miskolc.hu e-mail-címre.

Közeleg a határidő. A mis-
kolci önkormányzat Közne-
velési, Kulturális, Turisztikai, 
Ifjúsági és Sportbizottsága 
idén júniusban is meghirdet-
te a Kulturális Mecénás, az 
Idegenforgalmi Alap, a Sport 
Mecénás Alap, valamint a Ha-
zai, nemzetközi szabadidős 
és sportrendezvények elneve-
zésű pályázatait. Valamennyi 
pályázat beadási határideje 
június 25., 12 óra. Az önkor-
mányzat felhívja a pályázók 
figyelmét, hogy amennyiben 
postai úton adják fel a pályá-
zati dokumentációt, gondos-
kodjanak arról, hogy pályáza-
tuk elektronikusan is érkezzen 
be a fenti határidőig a felhívás-
ban megadott e-mail-címekre 
is. A pályázati felhívások és 

adatlapok, valamint részle-
tes információk elérhetők a  
bit.ly/3q1rirw linken.

Lakossági fórum. A Des-
sewffy Arisztid és a Mikes 
Kelemen utcák által hatá-
rolt terület fogalmi rendjének 
változásával kapcsolatban 
lakossági fórumot tart a 
terület önkormányzati képvi-
selője, Révész Péter június 23-
án 17:00-18:30-ig a népkerti 
szökőkútnál. Az eseményen 
részt vesz Badány Lajos al-
polgármester, valamint a vá-
rosüzemeltetési és műszaki 
osztály képviselője.

A Győri kapuban is lehet 
bérletet váltani. Hétfőtől 
újra lehet parkolóbérletet vá-
sárolni a Győri kapuban is. 
A 2020-ban váltott kombi-
nált éves, zónás éves, lakos-
sági éves és intézményi éves 
parkolóbérletek június 30-
áig érvényesek. A parkolás 
üzemeltetéséért felelős Vá-
rosgazda június 21-étől jú-
nius 30-áig újra rendkívüli 
nyitvatartást léptet életbe a 
parkolási ügyfélszolgálaton 
(Széchenyi I. u. 20.) és a Vá-
rosgazda központi telephe-
lyén (Győri kapu 48-50.) is. 
A két helyszínen reggel 8-tól 
este 8-ig lesz lehetőség a par-
kolóbérletek megváltására. 

RÖVID HÍREK



Miskolc-Tiszaújváros gyorsvil-
lamos, Lillafüred ökoturisz-
tikai fejlesztése, technológiai 
parkbővítés – Miskolc 2030-ig 
szóló fejlesztési terveiről kér-
deztük Simon Gábort.

Folytatás az 1. oldalról
Kevesen tudják, de sok pénz-

ből, sok tanulmány készült 
Miskolc különböző szintű köz-
lekedésfejlesztésére az elmúlt 
években, azonban alig készült el 
valami az elképzelésekből. Pedig 
Miskolc egyedülálló adottságok-
kal rendelkezik, agglomeráció-
ja sok közeli, színes településből 
áll. – A „Miskolc 2030” tervben 
a kötöttpályás- és autóbusz-fej-
lesztéseket úgy tervezték, hogy a 
közeli települések lakói is része-
süljenek hasznukból – közölte 
Simon Gábor. „Sokan hallhattak 
már a vonat és villamos előnye-
it párosító, kötött pályán haladó 
„tram-train”-rendszerről – ilyen 
gyorsvillamos épült Hódme-
zővásárhely és Szeged között. 
Egy ehhez hasonló fejlesztés-
ben gondolkodunk mi is, hogy 
Miskolcot közelebb hozzuk a 
kistelepülésekhez és a két köze-
li nagyvároshoz, Tiszaújváros-
hoz és Kazincbarcikához. Ez az 
egész megyére, térségre kiható 
közlekedésfejlesztés jelentősen 
megkönnyítené a Miskolc von-
zásában lakók mindennapjait”.

Mindenki megtalálhassa  
a számítását Miskolcon

Az integráló város tekinteté-
ben fontos szerep jut a gazda-
ságfejlesztésnek is. „Manapság 

a gazdaság- és az iparfejlesztés 
összekapcsolódik a városok fej-
lesztési elképzeléseiben. Mis-
kolc ebből a szempontból sze-
rencsés helyzetben van, hiszen 
két új ipari parkunk is van, és ha 
nem is sok, de további fejleszthe-
tő területünk is áll még a város 
rendelkezésére. A Déli Tudo-
mányos és Technoló giai Parkba 
az elmúlt hetekben érkezett új 
befektető, a Xanga Investment 
and Development Group. Mis-
kolc megtartóerejét ezek a terü-
letek gazdaságilag támogatják, 
a betelepülő cégek a várost is 
erősítik jelenlétükkel: hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy bárki hely-
ben is megtalálhassa a számítá-

sát – jelentette ki Simon Gábor. 
– Ehhez kapcsolódik a városfej-
lesztés. Miskolcnak városfejlesz-
tés tekintetében a következő tíz 
évben az a feladata, hogy bekap-
csolja ezeket a területeket a város 
vérkeringésébe. Méghozzá úgy, 
hogy ne csak önálló üzemcsar-
nokok legyenek, hanem a vá-
rosszövet szerves részévé válja-
nak – tette hozzá a politikus. Ha 
ugyanis az integrációról beszé-
lünk – folytatta – nemcsak a bel-
várost, hanem a városrészeket is 
fejlesztenünk kell. „A Miskolc 
2030 terv kapcsán valamennyi 
városrészre alkottunk fejleszté-
si terveket, amiket tíz éven belül 
következetesen végig kell vin-

nünk. Miskolc sokféle városkép-
pel, városrészi jelleggel rendelke-
zik. Ennek megfelelően minden 
egyedi városközpontot a helyi 
értékek figyelembevételével sze-
retnénk fejleszteni”.

A város megnövelt  
turisztikai értékei

– A város turisztikai fejleszté-
seinek menetrendjét és elemeit a 
jelenlegi városvezetés által elfo-
gadott turizmusfejlesztési stra-
tégia tartalmazza, a „Miskolc 
2030” terv is ezekre épít. Tapol-
ca és Diósgyőr mellett fejleszteni 
szeretnénk a történelmi Avast, 
ami már előrehaladott állapot-
ban van, és a belvárost – közöl-

te a frakcióvezető. „Többelemű 
egészség- és ökoturisztikai fej-
lesztési projektet tervezünk Lil-
lafüredre, amely minőségi válto-
zást, bővülést hozhat turisztikai 
vonzerejében. Ha mind a négy 
helyszínen sikerül az elvárt szín-
vonalon megvalósítani tervein-
ket, hosszabb távon kezdődhet a 
fejlesztés második fázisa, a ked-
velt és értéknövelt miskolci tu-
risztikai célpontok összekötése. 
Nincs kétségünk afelől, minde-
zek érzékelhetően növelni fog-
ják a Miskolc iránt érdeklődők, 
idelátogatók által városunkban 
eltöltött időt – állapította meg. 
Hozzátette, a turisztikai pro-
jektek sikerének érdekében ter-
mészetesen Miskolcnak együtt 
kell működnie a Bükki Nemze-
ti Parkkal és az Északerdő Zrt.-
vel is.

Erős miskolci iskolák  
fejlesztése

Az oktatásban és a kultúrában 
is hasonló a helyzet, mint más 
fejlesztési területeken, a bölcső-
dék, óvodák esetében tíz évre 
előre fogalmazták meg a fejlesz-
tési terveket – tudatta a Velünk a 
Város frakcióvezetője. „Az isko-
lák esetén már más a helyzet, hi-
szen működésükre a ráhatásunk 
jóval kevesebb, miközben a fele-
lősségünk továbbra is élő. Erről 
egy pillanatig sem feledkezünk 
meg, ezért közoktatási fejleszté-
si programunk olyan intézmé-
nyekkel is számol, melyek nem 
önkormányzati fenntartású-
ak. Több évtizedes elmaradást 
szeretnénk pótolni a „Miskolc 

2030” terv oktatást érintő fejeze-
tének megvalósításával, hagyo-
mányosan erős miskolci iskolá-
ink fejlesztésével” – jelentette ki.

A kulturális fejlesztésekkel 
kapcsolatban Simon Gábor azt 
hangsúlyozta, 2023 kiemelt év 
lesz, elég csak a Miskolci Nem-
zeti Színház 200. évfordulójára 
gondolni. „A felkészülést gyor-
san meg kell kezdenünk, de 
emellett számos adósságunk is 
van, melyek nem tűrnek halasz-
tást. Ilyen a Papszer utcai mú-
zeum állapotának megújítása, 
illetve a nyári zenei fesztivál kö-
rülményeinek rendezése. Amint 
lehet, indítani fogjuk a felújítást 
és a szervezési munkákat” – 
húzta alá a frakcióvezető.

Konkrét elképzelések  
vannak

„Pontos elképzelésekkel, erős 
vízióval álltunk neki a városve-
zetésnek, amelyek kivitelezésé-
ben a Covid és a költségvetési 
megvonások nem segítenek, de 
az eltökéltségünk változatlan. 
Tudjuk, mit akarunk, és konkrét 
elképzeléseink vannak, amelye-
kért mindent meg fogunk ten-
ni” – fogalmazott Simon Gábor. 
A politikus szerint sok múlik 
majd azon, hogy milyen lesz a 
város kapcsolata a kormányzat-
tal. Szerinte Miskolc egy okos 
és tisztességes kormány mellett 
nyertese lesz a következő fejlesz-
tési ciklusnak.

(Miskolc 2030-ig szóló fejlesz-
tési terveiről az interjúsorozat 
következő részeiben olvashat-
nak.)

Simon Gábor: az integráció minden település számára kiemelt fontosságú. Fotó: Juhász Ákos 
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A miskolci mechatronikai 
parkban építi meg új, 50 mil-
lió eurós üzemét a Chervon 
Auto.

Folytatás az 1. oldalról
A Chervon Auto, a Nemzeti 

Befektetési Ügynökség (HIPA) 
és a Miskolc Holding Zrt. kö-
zötti hosszú és eredményes tár-
gyalások következtében Ma-
gyarországnak sikerült az 50 
millió eurós – mintegy 17,5 
milliárd forintos – beruházást 
Miskolcra, a Mechatronikai 
Ipari Parkba vonzania.

– Csapatunkat lenyűgöz-
te a Miskolc Holdinggal való 
professzionális és elkötelezett 
együttműködés, a Miskol-
ci Egyetemen régóta működő 
öntészeti háttér és a Mechat-
ronikai Ipari Park támogató 
infrastruktúrája – mondta Pe-
ter Pan, a Chervon Auto el-

nök-vezérigazgatója. – A Bu-
dapest, Debrecen és a szlovák 
határ közötti stratégiai elhe-
lyezkedés azt is lehetővé te-
szi, hogy Európa-szerte közel 
legyünk ügyfeleinkhez. Alig 
várjuk, hogy a miskolci közös-
ség részévé váljunk.

– Minden Miskolcra érke-
ző beruházást nagy örömmel 
fogad a város, hiszen min-
den új munkahely, különösen 
azok, amelyek nagy hozzá-
adott értéket képviselnek, tö-
kéletes összhangban vannak a 
Nagy-Miskolc program célki-
tűzéseivel – ezt már Veres Pál 
polgármester mondta. – Fo-
lyamatosan azon dolgozunk, 
hogy olyan beruházások Mis-
kolcra települését támogassuk, 
amelyek minőségi, hosszú 
távú munkahelyeket terem-
tenek, és kiszámítható, vonzó 
jövőképet kínálnak az itt élő 

szakembereknek, a Miskolci 
Egyetemen végző, nemzetkö-
zi viszonylatban is felkészült, 
jól képzett fiataloknak és az itt 
működő kis- és középvállal-
kozásoknak.

A városvezető hozzátette, „jó 
azt látni, hogy kitartó erőfeszí-
téseink elérik céljukat, hiszen a 
Chervon esetében újabb 150 új 
munkahelyről beszélhetünk, az 
pedig külön öröm, hogy a cég 
új üzemében elektromos autók 
alkatrészei is készülnek majd, 
tehát egy zöldebb, fenntartha-
tóbb jövőhöz járulhatnak hozzá 
munkájukkal az ott foglalkoz-
tatott miskolci szakemberek.”

A Chervon Auto és a Miskolc 
Holding Zrt. az elkövetkező 
hónapokban szorosan együtt 
fog működni annak érdekében, 
hogy a cég a lehető leghama-
rabb megkezdhesse termelését.

Kujan István

„Záróakkordjához” érkezett 
a miskolci önkormányzati 
ingatlangazdálkodás átalakí-
tása, aminek az egyik legfon-
tosabb célja, hogy a miskolci 
fiatalokat itthon tartsák. A 
részletekről Szopkó Tibor 
alpolgármester beszélt la-
punknak.

Az ingatlangazdálkodás át-
alakításának újabb lépéséről 
szól a június 30-ai közgyűlés 
elé beterjeszteni kívánt anyag. 
Ebben egyebek mellett az is 
szerepel, hogy ezt követően a 
szakma, a Holding ingatlangaz-
dálkodási igazgatósága dönthet 
arról – objektív, szakmai szem-
pontok alapján –, hogy melyik 
pályázó kapja meg a lakást. És 
itt – hangsúlyozta Szopkó Tibor 
alpolgármester – előnyben fog-
ják részesíteni a magasan kép-

zett fiatalokat, hogy ezzel is itt-
hon tartsák őket.

Fontos pontja a tervezetnek 
a mobilitás megteremtése. Ez 
azt takarja, hogy nagyobb „át-
járhatóságot” biztosítanának a 
bérlőknek. Olyan esetekre kell 
gondolni, hogy ha valaki egy 
55 négyzetméteres lakást bé-
rel, de meghal valakije, és már 
elég lenne neki egy kisebb gar-
zon is, akkor könnyebben tud 
erre az élethelyzetre reagálni 
mind a bérlő, mind a Holding 
igazgatósága.

– Úgy gondolom, hogy a 
következő közgyűlés egyik, 
ha nem a legfontosabb napi-
rendi pontja az ingatlangaz-
dálkodásról szóló előterjesztés 
lesz. Az önkormányzat rendet 
szeretne ezen a területen is. A 
Nagy-Miskolc programban azt 
ígértük, hogy itthon tartjuk a fi-

atalokat, és ez a tervezet ponto-
san ezt a célt szolgálja – hang-
súlyozta Szopkó Tibor.

Évente legalább száz önkor-
mányzati tulajdonú lakást újí-
tanának fel – ezt tavaly októ-
berben jelentette be a Velünk 
a Város-frakció képviseletében 
Simon Gábor frakcióvezető és 
Szopkó Tibor önkormányzati 
képviselő. A cél az, hogy minél 
több kerüljön kiadható álla-
potba. Miskolcon mintegy öt-
ezer önkormányzati tulajdonú 
bérlakás van, ebből megköze-
lítőleg ezer üres, kimondottan 
rossz állapotban pedig több 
mint ötszáz lakást tartanak 
számon. Utóbbiak gyakorlati-
lag lakhatatlanok.

– Átgondolt és felelős in-
gatlangazdálkodással azt sze-
retnénk elérni, hogy az összes 
lakás lakhatóvá váljon. Úgy 
gondolom, innovatív és hosz-
szú távon is fenntartható meg-
oldást találtunk ki, ami egyéb-
ként példaként áll a magyar 
önkormányzatok előtt is – mu-
tatott rá az alpolgármester.

S hogy a miskolciak részé-
ről is nagy igény mutatkozik 
az önkormányzati bérlakások 
iránt, mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy az E-la-
káspályázatokon sokszoros 
szokott lenni a túljelentkezés, 
nagy igény lenne a felújításra 
váró ingatlanokra is.            K. I.

Fiatalok lakáshoz jutását segítik Fiatalok lakáshoz jutását segítik ÉRKEZIK A KÍNAI CHERVON AUTO,  ÉRKEZIK A KÍNAI CHERVON AUTO,  
50 MILLIÓ EURÓT RUHÁZ BE50 MILLIÓ EURÓT RUHÁZ BE

2021. június 19. | 24. hét | XVIII. évfolyam 24. szám
Miskolci Napló – A város lapja Aktuális 3 



Türelmi zónát alakíthatnak ki 
Miskolcon, erről tartott lakos-
sági fórumot a Selyemrét és 
környékének lakóival Badány 
Lajos alpolgármester, az érin-
tett terület önkormányzati 
képviselője.

Több tucatnyian, főleg nyug-
díjaskorú hölgyek érezték fon-
tosnak, hogy tájékozódjanak, és 
elmondják véleményüket a ter-
vezett türelmi zónáról. Koráb-
ban is tartott már ilyen lakossági 
fórumot Badány Lajos, ahol so-
kan keresték meg az egyre esz-
kalálódó prostiproblémával. A 
Szinva és a Baross Gábor utca, a 
Tiszai, sőt már a Soltésznál is fel-
tűntek – sorolták most is, ki, hol 
látott lenge öltözetű lányokat.

A törvény adta lehetősé-
geket kihasználnák, így most 
újra előkerült a türelmi zóna 
kijelölése. Emlékezhetünk, a 
választókerület önkormányza-
ti képviselője tavaly felkarol-
ta a témát, és a közgyűlés elé 
vitte – a járványhelyzet miatt 
azonban már nem lehetett ösz-
szehívni a grémiumot, hogy a 
rendelettervezetet el is fogad-
ják, így az egy időre parkoló-
pályára került.

Most azonban újra lehet ren-
des közgyűlést tartani, így júni-
us 30-án elfogadhatják a mis-
kolci türelmi zóna kijelölését.

Na és hol lesz? – kívánkozott 
ki többekből a legfontosabb 
kérdés a lakossági fórumon. 
Nos, sokak számára lesz kielé-
gítő a válasz: egészen kivinnék 
a Fonoda utca már csak zúza-
lékos kővel ellátott részére; ez 
a terület távol esik a lakott te-
rületektől, így csak azok men-
nének arra autóval, akik efféle 
örömökre vágynak.

– Látni kell, hogy kategoriku-
san nem lehet betiltani a prosti-
túciót – próbálta hűteni a kedé-
lyeket Badány Lajos, utalva arra 
az 1999-ben hozott törvényre, 
ami gyakorlatilag lehetővé teszi, 
hogy például Miskolcon enge-
délyezett az üzletszerű kéjelgés. 
Igaz, vannak azért megkötések: 
templomok és közoktatási in-

tézmények 300 méteres körzete 
például tiltott zónának számít. 
A törvény azonban szerencsére 
azt is előírja – és ezt igyekeznek 
felhasználni Miskolcon –, hogy 
ha egy 50 ezer főnél nagyobb la-
kosságú településen tömegesen 
jelentkezik a prostitúció, akkor 
a város köteles egy zónát kijelöl-
ni, ahová kiszorítható ez a tevé-
kenység.

– Így könnyebb lenne ellen-
őrizni is a prostituáltakat, a fo-
lyamatos hatósági ellenőrzések, 
a rend betartatása mellett egy-
fajta biztosítékot jelentenének a 
szolgáltatás biztonságát illetően. 
A prostituáltaknak egy ellenőr-
zés során bizonyítaniuk kelle-
ne, hogy nem szenvednek sem-
milyen fertőző betegségben, mi 

több, vállalkozói igazolvánnyal 
kell rendelkezniük. Az elvégzett 
szolgáltatás adóköteles tevékeny-
ségnek minősül, így számlát kell 
róla kiállítaniuk. Így véleményem 
szerint jelentősen visszaszorítha-
tó a városban az üzletszerű kéjel-
gés, sőt akár el is lehetetlenülhet 
– hangsúlyozta.

Ha a közgyűlés rendeletet 
alkot róla, akár a város teljes 
területén be lehetne tiltani az 
üzletszerű kéjelgést. És hogy 
hogyan tartatnák be, hogy ne 
is térjenek vissza a prostituál-
tak a lakóövezetekbe? Sűrűbb 
rendőr, rendész járőrözést, és 
civilruhás rendőrök bevetését 
is elengedhetetlennek tartja az 
alpolgármester.

Kujan István
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Teljes egészében megújult 
a József utcai műfüves foci-
pálya. A felújítás során fel-
szedték és újrarakták a régi 
műfüvet, töltelékanyagokat, 
új labdafogó- és focikapuhá-
lókat szereltek fel, és lecserél-
ték a palánkokra felragasz-
tott régi matricákat is.

A beruházás összköltsége 
meghaladta a 11 millió fo-
rintot, amelyhez csaknem 3,2 
milliót Miskolc önkormány-
zata biztosított, emellett hoz-
zájárult a költségekhez a Ma-
gyar Labdarúgó-szövetség és 
a Miskolci Sportcentrum Kft. 
is. Erdei Sándor Zsolt, a Velünk 
a Város önkormányzati képvi-
selője kiemelte, a szabadtéri 
kondipark és a futópálya mel-
lett már a megújult focipálya 
is várja az érdeklődőket.

– A pandémia is megmu-
tatta, hogy mennyire rossz, ha 
nem tudunk mozogni. Biztos 

vagyok benne, hogy teljesen 
ki lesz használva a pálya. Sok 
gólt és kevés kapufát kívánok! 
– mondta a politikus.

Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere arról beszélt, hogy a 
pálya jelkép is a beruházá-
sok között, hiszen összefogás 
eredménye.

– Amikor gyerekkorom-
ban a kert végében, két tég-
la közé rugdostuk a gólokat 
gumilabdával, álmodni sem 
mertem volna, hogy egyszer 
ilyen szép pályák lesznek a 
városban. Imádom a focit, a 
magyar Eb-meccseket is né-
zem, ha tehetem, de élőben 
is szívesen kijárok. Remé-
lem, néhány évtized múlva 
láthatunk majd olyan labda-
rúgókat, akik itt tették meg 
az első lépéseket.

A műfüves pálya reggel 6 
óra és este 9 között várja a 
futball szerelmeseit.

Soós Péter

Megújult a focipályaMegújult a focipályaKORLÁTOK KÖZÉ SZORÍTANÁK  KORLÁTOK KÖZÉ SZORÍTANÁK  
AZ ÜZLETSZERŰ KÉJELGÉSTAZ ÜZLETSZERŰ KÉJELGÉST

A témában szerdán tartott lakossági fórumot Badány Lajos a Selyemréten. Fotó: M. L.

További információ:

BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu

06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy  

miskolci ügyfélszolgálati irodánk  
(3527 Miskolc, József Attila utca 53.)  

az ELMŰ Hálózat tervezett,  
áramszünettel járó  

karbantartási munkálatai miatt  
2021. június 28-29-én zárva tart.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással  
kapcsolatos ügyeket telefonon  

a +36 21 3500 111 telefonszámon, e-mailben  
az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu címre  

küldött elektronikus levélben vagy akár  
postai úton is intézheti a 3510 Miskolc, Pf. 583  

levelezési címre eljuttatott levélben.  

Megértésüket köszönjük! 

Hirdetés

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu



A legendás fürdőkomple-
xum pénteken megnyitott, 
az előttünk álló hétvégén 
pedig változatos családi 
programokkal várják az 
érdeklődőket.

„Hosszú hónapok után el-
jött a várva várt pillanat: jú-
nius 18-ától újra fogadja 
vendégeit a barlangfürdő!” 
– tájékoztatott a fürdő hon-
lapján a miskolci strandokat 
üzemeltető Miskolci Fürdők 
Kft. Az újranyitás alkalmából 
egész hétvégén színes progra-
mokkal és garantáltan vidám 
hangulattal várnak minden-
kit. Június 19-én, szombaton, 
egész nap bárki megpörgethe-
ti a szerencsekereket értékes 
ajándékokért, déli 12 óra és 
délután 3 óra között kézmű-
ves-foglalkozás lesz kicsiknek 
és nagyoknak, valamint előre 
meghirdetett időpontokban 
zenés aquafitness is lesz a bar-

langban. Ezen túl gyermek-
játékokat és versenyeket is 
szerveznek értékes nyeremé-
nyekért, de parkour-műsorral 
és bemutatókkal is készülnek. 
Június 20-án, vasárnap apák 
napja alkalmából az édesapá-
kat várják majd, kedvezmé-
nyesen igénybe vehető szol-
gáltatásokkal és ajándékkal.

Ahogyan az ismert, a jár-
ványügyi intézkedések mi-
att a barlangfürdő – hasonló-
an a többi miskolci fürdőhöz, 
strandhoz – még az elmúlt 
év novemberében zárta be a 
kapuit. A több hónapos leál-
lás otthagyta nyomait a léte-
sítményen, így a nyitást meg-
előzően karbantartási, javítási 
munkákat kellett elvégezni. Az 
újranyitás a napokban meg-
kezdődött, a Barlangfürdő 
Aquaterápia június 14-én tárta 
ki kapuit, maga a fürdő pedig 
pénteken nyitott meg.

Tajthy Ákos

A nagyközönség is birtok-
ba vehette az Ellipsumot. 
Az első napok tapasztalatai 
alapján főleg családok kere-
sik fel a fürdőt.

Folytatás az 1. oldalról
Minden korosztály megtalálja 

benne a magának való progra-
mot, feltöltődést és kikapcsoló-
dást – fogalmazta meg vélemé-
nyét Balázs Regina. Ő egyike 
volt a nyereményjátékban részt-
vevőknek, így az elsők között ta-
pasztalhatta meg az Ellipsum 21. 
századi szolgáltatásait.

– Őszintén mondom, na-
gyon örülök annak, hogy Mis-
kolcon megépült egy ilyen 
komplexum, amivel meg tud-
juk mutatni ország-világnak, 
hogy micsoda értékeink van-
nak: a természeti kincseink 
és gyönyörűszép környeze-
tünk mellett modern, minden 
igényt kielégítő fürdőkomple-
xummal is rendelkezünk ma 
már. Hangulatosak az épületek, 
úgy megyünk el innen, hogy 

azt érezzük, bármikor szívesen 
visszatérnénk ide.

Változatos 
fürdőlehetőségek

Miután június 12-én, ünnepé-
lyes keretek között megnyitott 
az Ellipsum, huszonöt nyertes 
családjával, szeretteivel kapott 
lehetőséget első vendégként be-
lépni Miskolctapolca új fürdő-
jébe. Volt, aki a párját hozta el, 
más a családját, de előfordult, 
hogy három generáció együtt 
érkezett: Nagy László például 
az édesanyjával és a kislányával 
jött el. – Láthatóan nagyon tet-
szik nekik a fürdő, odavannak 
érte, így én is nagyon élvezem 
az ittlétet. Változatos fürdőlehe-
tőségek vannak: az is megtalál-
ja a számítását, aki csak lazítani 
szeretne, és az is, aki élményeket 
keres. Ráadásul mindez évszak-
tól függetlenül. Tervezzük, hogy 
vissza fogunk látogatni.

Szombaton aztán hivatalosan 
is megnyitották az Ellipsumot, 
méghozzá sztárvendégekkel: a 

nyitópartin exatlonos celebek 
– Kempf Zozo és Böjte – is részt 
vettek. Mellettük gyermek-
programokkal, vízi aerobik-
kal, csúszdaversennyel, kézmű-
ves-foglalkozásokkal és óriás 
társasjátékokkal igyekeztek fe-
lejthetetlenné tenni az első na-
pot a fürdő vezetői – akik aztán 
szép első hétvégi eredmények-
ről számoltak be lapunknak. 

Közel teltház a nyitónapon
Németh Judittól, a Miskol-

ci Fürdők Kft. ügyvezetőjétől 
megtudtuk, hogy az első napon 
közel telt ház volt, vasárnapra 
ez valamivel apadt. – Főleg fel-
nőttek jöttek, nyugdíjas és di-
ákjegyet kevesebbet adtunk el. 
A hét utolsó napján minden 
harmadik miskolci látogatónk 
vette igénybe a kedvezményes 
miskolci jegyárakat. Elége-
dett vendégekről számolhatok 
be, az étellel sokan különösen 
meg voltak elégedve – mond-
ta, felhívva egyúttal a figyelmet 
arra is, hogy a nyitás napjától 
30 százalék kedvezményt kap-
nak a miskolci lakcímkártyá-
val rendelkezők az időkorlát 
nélküli jegyekre, egészen júni-
us 30-áig.

Óriási érték, hogy a fürdők 
fedettek – ezt már a kétgyer-
mekes miskolci családapa, Mé-
száros Tibor és felesége, Vica 
mondta el érdeklődésünkre 
fürdőzés közben. – Így ugyan-
is télen is el tudunk jönni a lá-
nyokkal, a 8 éves Majával és az 
egy évvel fiatalabb Lilivel, bár 

ők most pont abban a korban 
vannak, hogy vagy nagyok a 
gyermekmedencéhez, vagy 
nem ér le a lábuk a felnőtt me-
dencéknél. Pici gyerekeknél a 
babavilág viszont nagyon jó, 
nem is tudom, hogy láttam-e 
már ilyet bárhol az országban. 
Nekünk, felnőtteknek pedig az 
tűnt fel, hogy a szekrények jól 
pakolhatók, rögtön az öltözők 
mellett vannak, és a családok-

nak nem kell szétválniuk a kü-
lön férfi és női részleg miatt. 
Tapasztaltuk, hogy fizetésnél 
azért még vannak fennakadá-
sok, a rendszer még nem tel-
jesen állt be, de szerintem ezt 
hamar kijavítják. Az éttermi 
részben rend van és tisztaság, 
nagyon korrekten szolgáltak ki 
minket – sorolták.

A fürdőkomplexumban több 
mint ötezer négyzetméternyi 

alapterületen három tematikus 
fürdőcsarnok, hat beltéri és két 
kültéri medence, három óriás-
csúszda és számos további vízi 
attrakció szolgálja a fürdőzők 
kényelmét. Pihenőpark, napozó-
terasz és kültéri élményelemek 
várják a vendégeket, a gyerme-
keknek pedig saját játszótér is 
készült. Az élmény- és strandfür-
dő talán legnagyobb különleges-
sége a 66 méter hosszú VR, azaz 
virtuális valóság-csúszda, ame-
lyen csúszás közben egy speciá-
lis szemüvegen keresztül egy iz-
galmas, négyféle lehetőség közül 
kiválasztható virtuális világ tárul 
a csúszdázók elé.

Az Ellipsum második hétvé-
géjén, június 20-án, vasárnap 
egyébként az édesapákat ün-
neplik. Kedvezményt kapnak 
azok a férfiak, akik gyerme-
kükkel, unokájukkal, kereszt-
gyermekükkel érkeznek.

Kujan István
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Nem taposunk a fékbe, már 
elérhető a Miskolc Televízió 
„Suhanj velem!” autós ma-
gazinjának új része.

Az április közepén indult 
magazinban az autós világ leg-
újabb csodáit teszteljük. Péter a 
jövőt hozza el a miskolci csalá-
dokhoz, hiszen környezetbarát 
hybrid, plug-in hybrid és telje-
sen elektromos autók kerülnek 
középpontba. A Suhanj velem! 
júniusi adásában ezúttal nem 
egy európai plugin-hybridet, 
hanem a japán Honda egy nép-
szerű modelljét, a Jazzt tesztel-
tük, annak is a Crosstar válto-

zatát, ami hybrid hajtással van 
szerelve.

Az autó a gyengébbik nem 
nagy kedvence, főleg prakti-
kussága és nagyon jól pakolha-
tósága miatt, így Gulybán Pé-
ter műsorvezető suhanó társa 
ismét egy közismert miskolci 
hölgy, aki megvizsgálja, majd 
elmondja tapasztalatait az au-
tóról. Kolléganőnk, Mag Dóra 
bársonyos hangjával és elbűvö-
lő mosolyával veszi le a lábáról 
a miskolci tévénézőket, rádió-
hallgatókat egyaránt.

Ahogy eddig, most is indult 
nyereményjáték, ahol teszt-
vezetést és értékes ajándék-

csomagot lehet nyerni. Eh-
hez nem kell mást tenni, mint 
megnézni a Suhanj velem! leg-
újabb részét, követni a minap.
hu Instagram-oldalát, lájkolni 
a játékhoz kapcsolódó bejegy-

zést, majd helyesen válaszolni 
a műsorban elhangzott kér-
désre. A műsor visszanézhe-
tő a Miskolc Televízió Youtu-
be-csatornáján és a minap.hu 
médiatárában.

Miskolc egyik legforgalma-
sabb kereszteződésében, a 
Miskolc Pláza és a Búza téri 
görögkatolikus templom előtt 
szervezett rövid zenés flash-
mobot a Megyei Rendőr-főka-
pitányság és az önkormányzat. 

Az akció keretében több 
mint száz fiatal táncolt együtt. 
A megmozdulással azt szeret-
nék elérni, hogy a közlekedés-
ben résztvevők türelmesebbek 
legyenek egymással.

– Az állandó rohanásnak a 
legnagyobb kárvallottja az, aki 
egy emiatt történt balesetben 
megsérül, vagy ne adj’ Isten, 
meghal. Úgy gondoltuk, hogy 
itt, Miskolcnak a szívében, a 

legforgalmasabb ponton, négy 
percre megállítjuk a forgal-
mat a táncos flashmobbal, és 
felhívjuk mindenki figyelmét 
arra, hogy legyünk türelme-

sek egymással, hiszen úgyis 
elérheti mindenki a célját, ha 
nem rohan. Ahhoz, hogy elke-
rüljük a közlekedési balesete-
ket, leginkább megfontoltság-

ra és nyugalomra van szükség 
– mondta Pitkó László, a köz-
lekedésrendészeti osztály ve-
zetője.

A figyelemfelhívás szüksé-
ges is, hiszen a statisztikák azt 
mutatják, hogy az utóbbi idő-
szakban megnövekedett a bal-
esetek száma, különösen azo-
ké, amelyeknek gyalogos volt 
az elszenvedője – ezt már Ve-
res Pál polgármester jelentette 
ki, aki elmondta azt is, a város 
örömmel csatlakozott a kez-
deményezéshez, hiszen mint 
mindenkinek, az önkormány-
zatnak is az az érdeke, hogy 
mindenki biztonságban le-
gyen, hogy a balesetek száma 
csökkenjen.                        TÁ

Villámcsődülettel hívták fel a figyelmetVillámcsődülettel hívták fel a figyelmet
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A fürdő egyik legnagyobb különlegessége a virtuális valóság-csúszda. Fotó: Juhász Ákos

A gyermekeknek saját játszótér is készült. Fotó: Mocsári László Számos vízi attrakció szolgálja a fürdőzők kényelmét. Fotó: ML
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Szondy Sándor fafaragóval 
az öt évtizedet átölelő mun-
kásságáról beszélgettünk.

Talán nincs is olyan fafajta, 
amiből ne faragott volna va-
lamilyen csodálatos ékszert, 
használati tárgyat vagy éppen 
hangszert az elmúlt ötven év-
ben Szondy Sándor fafaragó 
népi iparművész, a népművé-
szet mestere.

Az alkotónak éppen hét év-
vel ezelőtt, 2014-ben, a hetvene-
dik születésnapján A fa, az ezer-
arcú szépség című könyvének 
bemutatójával egyszerre nyílt 
meg az életmű-kiállítása a Mis-
kolci Galériában. A tárlaton be-
mutatott tárgyak végigvezettek 
Szondy Sándor teljes életművén. 
A művész ezekből az alkotások-
ból rendezett be a járvány nehéz 
hónapjai alatt állandó kiállítást 
otthonának, Miskolc egyetlen 
Makovecz Imre által tervezett 
házának egyik szobájában.

Szondy Sándor iparoscsalád 
gyermekeként született Mis-
kolcon, 1944-ben. Korán fel-
fedezték kiváló rajzkészségét, 
melyet iskolai tanulmányai 
mellett szakkörben fejlesztett. 
Grafikusnak készült, a portré-
rajzolás volt az erőssége, me-
lyet élete későbbi szakaszában, 
a faszobrászatban hasznosított. 
Mint azt lapunknak a népi ipar-
művész elmondta, huszonnyolc 
éves volt, amikor elkezdett a 
népművészettel, azon belül a 
faművességgel foglalkozni, és 
szinte az első pillanattól kezdve 
tudatosan kereste azokat a mes-
tereket, akiktől tanulni lehetett.

– Tulajdonképpen úgy indult 
az egész, hogy 1972-ben felesé-
gem nagybátyja felhívta a figyel-
memet arra, hogy Sárospatakon 
indul az Országos Fafaragó Tá-

bor, aminek így én is az alapító 
tagja lehettem. Itt ismerkedtem 
meg Varga László kaposvári al-
kotóval, a népművészet meste-
rével, ő ismertette meg velem a 
népművészetet; tulajdonképpen 
ez a találkozás indított engem a 
művészi utamra – kezdte.

A fafaragó népi iparművész 
pályája során készített közté-
ri emlékoszlopokat, kopjafákat, 
térplasztikákat, táblaképet, ját-
szóterek fajátékait, egyházi meg-
rendelésre templombelsőt, de 
megfaragta a dunántúli pásztor-
művészet jellegzetes tárgyait is.

A legkülönfélébb alap-
anyagokból

– Mint minden fafaragó, én 
is a pásztorfaragással kezd-
tem, hiszen ez mindennek az 
alapja. Minden alapeszközt el-
készítettem: borotvatartót, pi-
pát, szipkát, gyufatartót, pász-
torbotot és még sorolhatnám. 
Fokozatosan lépkedtem fel-
jebb és feljebb, a bútorok, esz-
közök, majd ékszerek felé, és 
eljutottam a mesterség csú-
csáig, a hangszerkészítésig is – 
tette hozzá.

Aki ismer akár csak egy, 
Szondy Sándor által készített 
hangszert, tudja, hogy mind 

formai megjelenésükben, 
mind hangzásukban kiemel-
kedő alkotásokról van szó. Ter-
vezett már furulyát, hegedűt, 
gitárt, gordonkát, és ha folytat-
nánk a felsorolást, még sokáig 
folytathatnánk. Hozzáteszi: a 
tekerőlant egyelőre hiányzik a 
palettáról, de már ez is tervbe 
van véve.

Az elmúlt ötven évben leg-
különfélébb alapanyagokból 
faragott már: az erdei fák mel-
lett hazai gyümölcsből, ében-
ből, bambuszból, nádból, de 
még strucctojásból is. Arra a 
kérdésre, hogy van-e kedvenc, 
általa faragott tárgya, rövid 
gondolkodás után két alkotást 
nevez meg.

– A kétezres években a Mis-
kolci Egyetem kért fel arra, 
hogy készítsek egy 1956-os 
emlékművet számukra. Na-
gyon nagy megtiszteltetés volt, 
viszont legalább akkora fela-
dat, eleinte nem is igazán tud-
tam, hogyan közelítsem meg 
a témát. Végül a nemzeti park 
munkatársaival indultunk el az 
erdőben, és csodálatos dolog 
volt, mikor egy X-el megjelöl-
hettem a fát, ami alapján elin-
dult a fantáziám. Az emlékmű 
aztán a méretei miatt a Diós-

győri Kézműves Alkotóház ud-
varán készült el – meséli.

A másik, szívének kedves 
tárgy pedig egy ringó bölcső, 
amit dédunokája számára al-
kotott meg. „Csodálatos érzés, 
leírhatatlan boldogság volt, 
mikor megláttam őt benne 
aludni” – tette hozzá.

Ismert, elismert
Munkásságát számos díjjal 

ismerték el az elmúlt öt év-
tizedben. 2004-ben művészi 
életműve elismeréseként Mis-
kolc város művészeti díját, a 
Kondor Béla-díjat kapta meg. 
Szakmai és közösségi-közéle-
ti tevékenysége elismeréséül 
2006-ban pedig a Népművé-
szeti Egyesületek Szövetsége 
Király Zsiga-díjával tüntették 
ki. Saját bevallása szerint azon-
ban arra a legbüszkébb, hogy 
annak idején az ország legfi-

atalabb fafaragójaként lett a 
népművészet mestere.

– Éppen harminc éve, tehát 
1991-ben történt, éppen hang-
szerkészítő táborban voltam, 
mikor értesültem a hírről, hogy 
negyvenhét évesen megkap-
hatom ezt az elismerést. Em-
lékszem, majdnem elájultam, 
hiszen tudtam, hogy ezt a leg-
többen jóval idősebb korban 
szokták csak kiérdemelni– idéz-
te fel Szondy Sándor.

Arra, hogy mit jelent számára 
a fa és annak megmunkálása, hét 
évvel ezelőtt megjelent könyvé-
nek címével felel. „A fa az ezer-
arcú szépség. Az életemben min-
dig nagyon fontos volt a család 
tisztelete és szeretete, valamint a 
fával való munka. Mindig a csa-
lád volt az első, de a fa kiteljesí-
tette az életemet” – zárta Szondy 
Sándor.

Tajthy Ákos
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A művész otthonának egyik szobájában rendezett be állandó kiállítást. Fotó: Juhász Ákos 

Határozottam emlékszem, a 
Kossuth utcai általánosban még 
körmöst is kaptam. Bizonyá-
ra megérdemeltem. Az ötvenes 
években jó ideig még többség-
ben voltak a régi, konzervatív 
tanítók, akik nem szoktak le a 
testi fenyítésről. Így aztán meg-
tapasztaltam, milyen is az, ami-
kor korholnak, és közben az uj-
jaimat csücsörítve nádpálcával 
„kényeztetnek”. Otthon hiába 
panaszkodtam, annyit mond-
tak, örüljek, hogy nekem már 
nem kell cipelnem a fakeretes 
palatáblát, és hogy palavessző 
helyett már pennával kerekítjük 
a betűket. Igazából elképzelni se 
tudtam, hogy ezek a kétoldalas, 
kockás és vonalas kőlapok ho-
gyan pótolták a papírost.

Nos, nemrégiben dicseked-
tem el, hogy nem akármilyen 
érettségi tablónk volt. Két nagy 
palatáblára ragasztottuk fel a 
fotóinkat. Máig se tudom, me-
lyikünk ötlete volt ez a forma-
bontó megoldás, viszont arra 
emlékszem, hogy drága édes-
anyám ismét nosztalgiázott. 
Mesélte, hogy annak idején az 

elemi alsó osztályában pon-
tosan ilyen volt a füzetük. A 
fekete tábla a falon lógott, de 
nekik csak palatáblára futotta. 
Faluhelyen ceruza és füzet is 
volt a szatócsboltban, de a fon-
tosabb dolgokat az imádságos 
könyvek előlapjaira jegyezték 
le. A múlandó dolgokat, mint 
a leckét is, palára karcolták.

Vajon a ballagás előtt hon-
nan kerítettünk ilyen nagy pa-
laszeleteket? Fél évszázad után 
tudom meg, hogy Miskolctól 
alig tíz kilométerre van egy 
elhagyatott palabánya. Nem 
is akármilyen. Gyorsan kide-
rítettem, hogy osztálytársaim 
innen, a kisgyőri külfejtésről 
válogatták össze a két, csak-
nem egyformának tetsző kö-
vet. Ezek után Kékedi László 
Vilmos polgármester, Csizma-
dia Sándor volt erdész és Sza-
lóczi Katalin szerkesztő kollé-
gám segítségével tudtam meg, 
hogy a XVIII. század végétől 
már egy valóságos „füzetgyár” 
volt a Bükk hegységben. Fekete 
és feketésszürke, úgynevezett 
karbonagyagpalát fejtettek itt.

Manapság is sok régi épüle-
ten megmaradt ez a hagyomá-
nyos fedés. Ám jó tudni, hogy 
a második világháború után 
már a nagyon veszélyes az-
beszttel is keresztezték, így ér-
demes mielőbb lecserélni eze-
ket az egyébként nagyon tartós 
fedőlemezeket.

Hogy hol és merre van még 
eredeti pala, ezt Csizmadia 
Sándor mondta el. A mocso-
lyási harangláb tetőzetét még 
1926 tavaszán kisgyőri palá-
val burkolták. Nem véletlenül 
tartja számon, hiszen család-
juk részéről Szőcs Béla magyar 
királyi erdészeti főtanácsos 
adta a fát az építményhez.

Kisgyőr egy igazi zsákfalu, 
egybenőve Mocsolyással. Any-
nyira, hogy megeshet, valaki-
nek a háza a falu határát sú-
rolja. Az elhagyott külszíni 
fejtés néhány kilométerre ta-
lálható a községtől. Néhány 
kilométeren át vezet arra egy 
pályázati pénzből kialakított 
tanösvény. Ami mára eldzsun-
gelesedett. Nagy elszántság 
kell ahhoz, hogy elérjük a kő-

bányára hajazó üzemet. Állí-
tólag még látni is a valamikori 
tárna bejáratát, amelyet 1929 
őszén lelakatoltak. Mellette 
magaslik a halina és a med-
dőhányó, amely a palabánya 
hozadéka. A helyiek szerint 
időnként amatőr geológusok 
és kíváncsiskodók kószálnak 
arrafelé. Keresik a nyomokat, 
hátha találnak valami régiség-
nek számító kincset a hasító-, 
vágóüzem környékén. Ám hi-
ába, ami mozdítható volt, an-
nak már lába kelt.

Különben maga a bánya, így, 
ebben a formájában is turisz-
tikai vonzerő lehetne. Hiszen 
ezen kívül talán még két helyen 
fejtettek palát az országban. A 
tanösvény meghosszabbításá-
val, újjáélesztésével, egy láto-
gatóközpont odatelepítésével 
bemutathatnák a mai mobilju-
kat leső, képernyős világban élő 
fiataloknak, hogy nagyszüleink 
füzeteit s a régi házak cserepe-
it itt bányászták. S ugyanebből 
még akár érettségi tablót is ké-
szítettek.

Szántó István

Jegyzet

KŐKORSZAKI FÜZETGYÁRKŐKORSZAKI FÜZETGYÁR

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JÚNIUS 21., HÉTFŐ: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:50 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Miskolci 
Napló, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:20 Honvéd7, 
19:35 Üzleti negyed, 20:00 Hír-
adó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:20 Magyarország kincsei, 21:05 
Képújság

JÚNIUS 22., KEDD: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 DVTK Jeges-
medvék – Kassa jégkorongmérkő-
zés, 21:35 Képújság

JÚNIUS 23., SZERDA: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Basszuskulcs 
– Bari Laci, 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:30 
Egészségpercek ism., 20:00 Hír-
adó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 A kamerás emberek, 21:15 
Képújság

JÚNIUS 24., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Promenád, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-

rás-jelentés, 19:25 
Egy nap a világ – 
Ciprus, 20:00 Hír-
adó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 A völgy hangja, 21:20 Képúj-
ság

JÚNIUS 25., PÉNTEK: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Gazdasági 
Navigátor, 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Su-
hanj velem! ism., 20:00 Hír-
adó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 A modern cirkusz atyja, 21:20 
Képújság

JÚNIUS 26., SZOMBAT: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 11:00 Képúj-
ság, 18:00 Krónika, 18:25 Mis-
kolci Napló ism., 19:00 Krónika 
ism., 19:20 Sportpercek ism., 
20:00 Krónika ism., 20:25 Basz-
szuskulcs extra – EDDA 1. rész, 
21:20 Képújság

JÚNIUS 27., VASÁRNAP: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:20 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika, 18:25 Promenád ism., 
19:00 Krónika ism., 19:25 Basz-
szuskulcs extra – EDDA 2. rész, 
20:20 Kerékpárral Szeged-Füzérig, 
21:50 Képújság

Szondy Sándor és az egyetlen miskolci Makovecz-ház
Kalandos út vezetett oda, hogy Szondy Sándor egy – részben – 

Makovecz Imre által tervezett házban élhet. A Szent László utca 
1. szám alatt annak idején egy parasztházat vettek meg, amit 
azonban a beépítési terv szerint le kellett bontani. A főépítész azt 
mondta: „igen jó építészt kell találni ahhoz, hogy ezt a telket ne 
építsék be társasházzal.” A történet szerint Szondy Sándor erre 
úgy felelt: akkor majd szól Makovecz Imrének, mert jól ismeri. 
Igazság szerint mindössze egyszer látta, a sárospataki Művelődés 
Háza átadóján. Végül Béres Ferenc énekművész, régi jó ismerőse 
összehozta a híres építésszel, az igazsághoz azonban hozzátarto-
zik: az első terveket valóban Makovecz Imre készítette, a részlet-
tervek viszont tanítványának, Salamin Ferencnek a munkái.
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Amikor 1914-ben kitört az első világháború, olyan események 
játszódtak le városunkban, amilyenekre korábban nem volt pél-
da. Ugyanis közvetlenül a háború kitörése után egyre-másra fu-
tottak be a vonatok azokkal a szerelvényekkel, amelyek a galíciai 
frontról visszaérkezve szállították a sebesült, beteg katonákat.

Mivel a fronton nemcsak a 
fegyverek, hanem fertőző be-
tegségek (leginkább a tífusz és a 
kolera) is tizedelték a harcolófe-
leket, így Magyarország 14 meg-
figyelőállomást telepített, ame-
lyeknek az egyik legfontosabb 
feladata volt a járványok „beho-
zatalának” megakadályozása. 
Mivel városunk az úgynevezett 
galíciai fővonalon helyezkedett 
el, így egyike lett ezen állomá-
soknak, ezért itt már 1914-ben 
elkezdték egy kifejezetten a há-
borús sebesülteknek létesített 
barakk-kórház építését. Bár a 
létesítményt kifejezetten a há-
borús időszakra építették, an-
nak története mégis túlnyúlik a 
„Nagy Háborún”.

A kórház leendő helyét úgy 
határozták meg, hogy az a vá-
ros perifériáján helyezkedjen el, 
mégis könnyen elérhető legyen 
a vasútállomásról. Így esett a vá-
lasztás a mai Szondi-telep terü-
letére, amelyen ekkoriban még 
bolgárkertészetek működtek. 

Az építkezés 1914 november-de-
cemberében indult el, annak 
első szakaszában 53 nagyobb és 
8 kisebb barakkból álló, önálló 
„kórházvárost” húztak fel. Ve-
zetője, miniszteri biztosa Tarnay 
Gyula Borsod megyei főispán 
volt, felügyeletét a katonaság lát-
ta el. Egy ezredes parancsnok 14 
tiszttel, valamint 431 fős legény-
séggel őrizte a tábor rendjét és 
békéjét.

Szendrei János várostörténeti 
monográfiájában az alábbi so-
rokkal illusztrálta a tábor épü-
leteit: „A barakk gerendavázon 
álló, külső-belső deszkázással 
ellátott, földbe süllyesztett falú 
építmény volt. Ablakai egysze-
rűek, egyfalúak voltak. Az épü-
letek belülről kőszénsalak feltöl-
tést kaptak, ezt deszkapadlózat 
takarta.” A nagy barakkok 10 x 
40, míg a kisebbek 5-10 x 15-16 
méter alapterületűek voltak. A 
barakkvárost magas kerítés ha-
tárolta, ahol szintén kerítéssel 
szeparálták el a fertőző betegek 

részlegét. A mintegy 4400 férő-
hellyel rendelkező létesítmény 
1915 januárjában már 2688 be-
teget fogadott. Bár már ez is egy 
hatalmas számnak mondható, 
ez év októberében újabb 25 ba-
rakkot állítottak fel, amelyek a 
korábbiakhoz képest már jó-
val modernebb felszereltséggel 
bírtak. Amikor a kórházváros 
1916 tavaszára teljesen kiépült, 
78 nagy, illetve 8 kisebb barak-
kal 5800-5850 beteget tudott fo-
gadni. A területén külön épült 
tűzoltótorony, hulladékégető, 
röntgen, bakteriológiai labor, 
elektromos központ és kápolna 
is, melynek első része római ka-
tolikus, hátsó része a református 
szertartásrendnek megfelelően 
volt berendezve.

A kórházi naplók tanúsága 
szerint 54 orvos − betegszámtól 
függően − 100-200 ápolóval ki-
egészülve látta el a frontról visz-
szaérkező sebesülteket. A tábor 
vezetőorvosa először dr. Pfliegler 
Imre, majd dr. Szánthó Bertalan 
volt, akit dr. Vészi Gyula váltott 
a létesítmény bezárásáig. Ezalatt 
az időszak alatt 1766 műtétet vé-
geztek, melynek java része löve-
dékeltávolítás, tályogfelnyitás, 
illetve amputálás volt.

Bár a katonakórház több ezer 
beteget látott el, így is sokan vol-
tak, akiket nem sikerült meg-
menteni. Az elhunyt fertőző 
betegeknek egy külön temetőt 
létesítettek, amit ma kolerate-
metőként ismerünk. Helyét a 
kórházteleptől keletre, a József 
Attila utcától északra, a Sajó túl-
oldalán, a Csorba-tó felé vezető, 
mai Sajó utca mentén jelölték ki. 
A temetőben 962, a magyarok 
mellett orosz, román, olasz ka-
tona is nyugszik. A nem fertőző 
halottakat a Deszkatemető mel-
letti területen, az úgynevezett 
Hősök temetőjében hantolták el.

Bár a barakk-kórház az első 
világégést követően megszűnt, 

az épületeket továbbra is tudta 
hasznosítani a város: a triano-
ni döntést követően a Felvidék-
ről nagy számban elmenekü-
lő magyarságnak biztosítottak 
itt szükséglakhelyeket, majd 
ugyanitt húzta meg magát a vá-
ros perifériára szorult rétege is. 
1920-ban itt épült fel egy szük-
séglakástelep, ahol 20 kőbarakk-
ban összesen 80 szoba-konyhás 
lakást biztosított a város az arra 
rászorulóknak. Öt évvel később 
a Speyer-kölcsön támogatásával 
elkezdődött a barakkok nagy 
részének felszámolása, s a már 
meglévő 80 lakáshoz újabb 80, 
hasonló komfortfokozatú lakás 
épült, így 1926-ra az újonnan lé-

tesült kőbarakktelepen 161, míg 
az átalakított fabarakkokban 60 
lakás közel ezer embernek biz-
tosított lakhelyet rendkívül zsú-
folt, rossz körülmények között. 
Az itt lakók életkörülményeinek 
javítására folyamatosan töreke-
dett a város a következő évek-
ben, több-kevesebb sikerrel. Az 
1940-es évek elejére szinte az 
összes fabarakk eltűnt, átalakult, 
helyükön kőből készült szükség-
lakások épültek, amelyek Szon-
di-telep néven határozták meg 
Miskolc keleti végének nem túl 
szívderítő látképét az elkövetke-
zendő évtizedekben.

Nagy Attila
történész

Korabeli német nyelvű képeslap a barakk-kórház épületeiről
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Hirdetés

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

Nyári karbantartás – szünetel a meleg víz
A MIHŐ Kft. a nyári hónapokban készül fel 
a következő fűtési időszakra. Ekkor végzi 
el az általa üzemeltetett rendszereken a 
következő fűtési idény szoláltatásának 
biztonságát megalapozó karbantartási, 
beruházási munkálatait, közöttük azokat is, 
amelyek a szolgáltatás szüneteltetésével 
járnak.

A tervezett karbantartási és beruházási 
munkák miatt szünetel a melegvíz-szolgál-
tatás:

A városrészeket érintő karbantartási idő-
pontokon kívül egyes hőközpontoknál vagy 
kisebb ellátási területen néhány órás szol-
gáltatási szünettel járó karbantartás lehet-
séges, melyről külön értesítjük az érintett 
lakókat.

A karbantartás ideje alatt a melegvíz-csa-
pokból hideg víz folyik, amit a melegvízmé-
rő óra érzékel és megmér, ez indokolatlan 
többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése 
érdekében a MIHŐ Kft. javasolja, hogy a kar-
bantartás ideje alatt a melegvíz-csapokat 
tartsák elzárva.

Nyári karbantartással kapcsolatban a lakó-
közösségnek, illetve a lakás tulajdonosának 
is van teendője!

Ø  A korszerűsített épületek esetében a ter-
mosztatikus radiátorszelepeket a nyári idő-
szakban ütközésig balra kell fordítani, telje-
sen nyitott állásba, és javasolt így hagyni a 
fűtés őszi beindításáig. Ezzel megnövelhet-
jük a szelep élettartamát, valamint segít-
hetjük az épület vezetékeinek ürítését, töl-
tését, légtelenítését.

Ø  Amennyiben a szelepek egész nyáron elzárt 
állapotban vannak, a nyári meleg hatásá-
ra letapadhatnak. A nem működő szelepet 
szakcégek, szakemberek csak térítés elle-
nében javítják vagy cserélik.

Ø  A lakóközösség tulajdonában lévő fűtési 
rendszerek karbantartását – például radiá-
torcserét vagy szelepcserét – május 15 és 
szeptember 15 között lehet elvégezni.

Ø  A radiátorcsere menete:
•  Kiválaszt egy megfelelő felkészültségű 

szakembert.
•  Előzetes hozzájárulást kér a közös képvi-

selőtől.
•  Előzetes hozzájárulást kér a MIHŐ Kft. be-

ruházás szakterület munkatársától. Tel.: 
+36 46 533 132

•  Egyeztet a kivitelezésről a kiválasztott 
szakemberrel. A MIHŐ Kft. előírásai szerint 
a szakemberrel kiválasztásra kerülnek a 
radiátorok.

•  Egyeztesse a munkálatok megkezdésé-
nek és befejezésének, valamint a rendszer 
ürítésének időpontját a műszaki ügyelet 
munkatársával! Tel.: +36 46 379 360 vagy 
+36 46 379 450

Ø  A nyáron végzett lakossági, épületen belüli 
karbantartási munkáról a MIHŐ Kft. műsza-
ki ügyeletét értesíteni kell. Tel.: +36 46 379 
360 vagy +36 46 379 450

15 éve együttműködünk

az avasi és belvárosi városrészben:
2021. JÚNIUS 22-ÉN 0.00 ÓRÁTÓL

várhatóan 2021. JÚNIUS 25-ÉN 
24.00 ÓRÁIG

Bulgárföld városrészben:
a nyári karbantartás ideje alatt csak  

RÖVID IDEJŰ szolgáltatási szünet várha-
tó, erről külön tájékoztatjuk  

az érintett lakókat.

KÓRHÁZBÓL LAKÓTELEP: AZ ELSŐ  KÓRHÁZBÓL LAKÓTELEP: AZ ELSŐ  
VILÁGHÁBORÚS BARAKK-KÓRHÁZ VILÁGHÁBORÚS BARAKK-KÓRHÁZ 
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A békéshalakra horgászók 
egyik leggyakoribb vendé-
ge, ezért is érdemes meg-
ismerni.

A dévér többnyire nagyobb 
csoportokban „bandázva” ke-
resi a táplálékot. Kevés halról 
mondható el, hogy egyaránt 
megtalálható hazánk szinte 
összes álló- és folyóvizében 
egyaránt: a dévérkeszegről 
igen. Lassan növő halról van 
szó, a nagyobbak akár az ötö-
dik évükön is túllehetnek. Az 
ivarérettséget 3-4 év alatt érik 
el, így a 20 centis, tenyeres 
példányokat is – már amelyik 
nem kívánkozik paprikás 
lisztbe – engedjük vissza, mi-
vel felelősek lehetnek a jövő 
szaporulataiért.

Fejlett szagló- és ízle-
lőszervekkel rendelkezik, így 
hamar felfedezi az etetést. 
Leginkább az édes ízekkel 

vonzhatjuk a dévérrajokat 
a horgunkhoz. Folyóvízben 
kedveli a csendes részeket, 
ahol lassú az áramlás. Ta-
vakban általában sekélyebb 
területeken találni, csak nyá-
ron húzódik lefelé, és vá-
lasztja a napfénytől felmele-
gedő felső rétegek helyett a 
mélyebb vizek sötétjét.

Teste magas, oldalról erő-
sen lapított. Testéhez viszo-
nyítva apró a feje, orra göm-
bölyített, szája csúcsban nyíló, 
alsó állású, csőhöz hasonlóra 
nyújtható. Táplálkozás közben 
gyakran „fejre állva” szipákol 
az iszapban. Pikkelyei hátán 
sötétebb szürke, hasán fehér, 
oldalán ezüstös árnyalatúak. 
Farokúszójának alsó villája 
hosszabb, mint a felső. Nem 
túl szívós, nagy oxigénigényű 
hal. Húsa, bár rettentően szál-
kás, kifejezetten ízletes: ha-
zánkban kedvelt „sütnivaló”.

BEMUTATKOZIK:  BEMUTATKOZIK:  
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HALTÁR

Az is lehet, hogy kategóriá-
jában világrekordnak szá-
mít az a hatalmas hibrid, 
amit egy nyíregyházi sport-
horgász csalt horogra.

Különleges halat rejt a 
B.-A.-Z. megyei Tokaji Ko-
vács-tó.

– Komolyabb szinten 6 éve 
kezdtem el horgászni, szá-
momra ez több mint hobbi – 
mesél szenvedélyéről a Nyír-
egyházán élő Grezsu Mihály, 
aki jelenleg egy csalitermék-
család teszthorgásza, két éve 
pedig saját videókat is készít 
a témában.

– Horgászat közben meg-
tanulja az ember tisztelni a 
környezetét és a halakat is. Az 
első számú célhalam a ponty, 
de gyakran veszi fel a csalit 
más nemes hal is – főleg amu-
rok, amiket szintén nagyon 
kedvelek. Jelenlegi rekordom 
egy 24 kiló feletti ponty, amit 
ugyancsak a Tokaji Kovács-ta-
von sikerült megfognom. Ide 
egyébként minden évben visz-
szatérünk: egyik kedvenc hor-
gász vizünk, hiszen kimon-
dottan csak nagy testű halak 
vannak benne. Inkább a hala-
sított horgász tavakat szeretem, 
hiszen nincs mindig időm több 
napon át horgászni, az ilyen vi-
zeken pedig néhány óra alatt is 
komoly eredményt lehet elérni.

Grezsu Mihály barátaival 
folyamatosan járja az orszá-
got.

– Párom is gyakran velünk 
tart. Szerencsére támogatja, 
amit csinálok, és sokat szo-
kott segíteni horgászat köz-
ben. Legjobban az olyan vi-
zeket szeretjük, amikben 
nagyobb testű halak élnek. 
Persze sose tudatja az ember, 
hogy mi veszi fel a csalit, még 
nagy rutinnal is érhetik meg-
lepetések.

Így történt ez a május végi, 
tokaji kovács-tavi túrán is.

– Egy többnapos horgászat 
végén tartottunk: az utolsó 
hajnalon nagyon felpörög-
tek az események. Egyik ka-
pás után jött a másik. Nagy-

jából reggel 6 óra lehetett, 
amikor újra megszólalt a 
jelző. Fárasztás közben nem 
éreztem nagy ellenállást, bár 
néha gondolt egyet a hal, és 
meg-megindult, próbált sza-
badulni, aztán feladta, és 
megint könnyen jött kifelé: 
ezt általában az amurok, il-
letve kisebb harcsák szokták 
csinálni. Ezért is csodálkoz-
tam, amikor pontyra hason-
lító körvonal rajzolódott ki a 
part széli fárasztáskor. Mi-
után megmerítettük, én a 
horgászbottal voltam elfog-
lalva: a társam vette észre, 
hogy egy nem hétköznapi 
fogás fekszik a bölcsőben – 
meséli a nyíregyházi sport-
horgász.

A különös hal hasonlított 
egy nagyobb pontyra, azon-
ban több, a fajtára jellemző 
jegy hiányzott róla.

– Feltűnt, hogy nincs bajsza 
a halnak. Amikor megmér-
tük, kerek 9 kilót mutatott a 
mérleg. Elképesztő volt. Tud-
tuk, hogy élnek ebben a víz-
ben ponty-kárászok, de azt 
nem gondoltuk, hogy ekko-
rára meg tudnak nőni. Ké-
szítettünk róla videót, illetve 
fotókat is. Ezután a hatalmas 
hibrid visszanyerte a szabad-
ságát. Ezen a tavon egyébként 
is szabály, hogy minden halat 
vissza kell engedni.

A dokumentált fogást ter-
mészetesen több hivatalos 
szervnek is elküldték, a Ma-
gyar Országos Horgász Szö-
vetség (MOHOSZ) pedig 
jóváhagyta a bejelentett re-
kordot.

– Többen mondták, az sem 
kizárt, hogy ez egy világ-
rekord hal. Igazából fogal-
mam sincsen erről, hiszen 
még nem kaptam erre hi-
vatalos választ, azt sem tu-
dom egyelőre, hogy létezik-e 
olyan lista, ami a ponty-ká-
rász hibrideket állítja sorba. 
Persze nagyon örülnék neki, 
ha bekerülne a horgásztörté-
nelembe ez a fogás – mondta 
lapunknak a szerencsés hor-
gász.

Országos rekordhalat akasztottak Tokajban Országos rekordhalat akasztottak Tokajban 

A horgászbotok ugyanak-
kora műszaki teljesítményt 
rejtenek, mint a csapágyak-
kal erősített orsók.

Egy frissen vágott fűzfabot-
ra szerelt madzaggal és görbí-
tett gombostűvel is lehet halat 
fogni, de képzeljük el, ahogy 
egy húszkilós ponty rácuppan 
a csalinkra, majd úgy vágja 
tönkre hevenyészve tákolt esz-
közünket, hogy közben nem is 
érez különösebb ellenállást. A 
modern horgászat legfőbb ki-
hívása a gyors ütemű horgá-
szat, és a kelleténél sosem hosz-
szabb fárasztás. Ehhez pedig 
célzottan megválasztott eszkö-
zökre van szükségünk.

Sok szempontot kell figye-
lembe venni: fontos a gyűrűk 
mérete, száma, minősége, a bot 
karakterisztikája – fárasztás-
kor legyen puha, hogy „kirúg-
ja” a megugró hal húzásait, do-
báskor legyen gerinces, hogy 
a kellő távolságra juttathassuk 

csalinkat – és alapvetően a mé-
rete. Csónakos horgászathoz 
például ne válasszunk 3,6 mé-
teres felszerelést, mert kis he-
lyen dobáskor, fárasztáskor ez 
a hossz már kezelhetetlen.

Lényeges az is, milyen 
anyagból készül a pálcánk. A 
kompozit kétféle alapanyag 
összeházasítását jelenti. Az 
ilyen bot jellemzően megbíz-
ható, erős, strapabíró. Ezek ál-
talában kimagasló ár-érték 
arányukkal hívják fel magukra 
a horgászok figyelmét.

Jóval kényesebbek a külön-
böző fajta karbonból készített 
horgászbotok. Könnyű, érzé-
keny, de gerinces és teherbíró 
eszközök gyárthatók belőlük. 
Az igazi varázspálcák ultra-
magas modulusú karbon fel-
használásával készült, hihe-
tetlenül precíz, de érzékeny 
botok, rengeteg nullát tartal-
mazó árcímkével: ezek ígérik 
a legjobb eredményt, és igény-
lik a legnagyobb figyelmet.

Varázspálcák  Varázspálcák  
a horgászat világábana horgászat világában

Fandl Ferenc a Miskolci 
Nemzeti Színház Színművé-
sze, aki gyakran indul a nagy 
halak nyomába. Kérésünkre 
elmesélte nekünk egy külön-
leges horgászélményét. Vi-
gyázat, a sztori hatással lehet 
a rekeszizmok működésére!

Apósom szülőhelyén, Zalko-
don - ami egy bodrogközi kis 
falu – vendégeskedtünk a csalá-
dommal és egy közeli barátom-
mal. A település közelében fo-
lyik az Élő Tisza, az Élő Bodrog, 
ott a Holt-Tisza és egy úgyneve-
zett ártér is. Mivel a barátom is 
lelkes horgász, ahogy én magam, 
úgy döntöttünk, kihasználjuk a 
lehetőséget. Persze többféle tip-
pet kaptunk, hol jön legjobban 
a hal. A javasolt helyekhez járt 
a faluhelyen megszokott stílusú 
útbaigazítás is: „Elmentek a Kos-
suth Laciékig, elfordultok jobbra, 
lementek a mohos csónakig, de 
nem a zöld mohosig, hanem a 
fekete mohosig, ott jó is lesz nek-
tek”. Mondanom sem kell talán, 
amikor vizet láttunk, már örül-
tünk. Leültünk egy szép hor-
gászhelyre, ahol nem fogtunk 
semmit.

A történethez hozzátartozik, 
hogy apósom igen fontos tiszt-
séget töltött be a falu életében: 
ő volt a kocsmáros. Bemen-
tünk hozzá, és az ott lévők ér-
deklődve tudakolták, mi volt az 
eredmény. Amikor mondtuk, 
hogy semmi, azonnal rávág-
ták: azért, mert nem fekete gi-
lisztával horgásztunk. Kimen-

tünk újra másnap, és tényleg 
jött néhány kárász az auten-
tikus zalkodi csalira. Amikor 
visszatértünk a központi tér-
ként funkcionáló italboltba, 
beszámoltunk a zsákmányról. 
Vérszemet kaptunk, mondtuk, 
szeretnénk nagyobb halakat – 
akár pontyot is – akasztani. A 
hallgatóságunk egy emberként 
csóválta a fejét: itt olyan nem 
nagyon van, tegyünk le róla. 
Cserébe viszont az egyik falu-
beli ajánlotta, hogy megtanít 
minket egy speciális halfogó 
módszerre, ami helyi folklór.

Kivitt minket az ártérre, ahol 
nagyjából combig ért a víz. A ve-
zetőnk kezünkbe adott egy na-
gyobb, kosárszerű eszközt, ami-
nek nagyjából 80 centi átmérőjű, 
kör alakú szája volt. Ezt az em-
bernek maga elé – viszonylag 

messze, nagyjából egy-két lépés-
nyire – kellett letennie, mint egy 
vetőhálót. Aztán rá kell támasz-
kodni a kosárra és belenyomni 
az iszapba. A tetején lévő lyukon 
belenyúlunk, és kvázi turkálunk, 
hogy mi került a kosár belsejé-
be: ezt a módszert tapogatásnak 
hívják. Tényleg gyönyörű kárá-
szokat, keszegeket lehetett így 
fogni. Azonban került némi csa-
var a történetbe.

Nem szeretném nevén ne-
vezni a vezetőnket, hívjuk Inka 
Pálnak. Igyekezett megtanítani 
minket a módszerre, de olyan 
részeg volt, hogy állandóan 
orra esett a vízben. Közben 
az egész falu kijött megnézni, 
hogy boldogulnak a városi-
ak: sok megjegyzést kaptunk, 
mit csinálunk rosszul, hogyan 
kéne jól. Inka Pál megunta, 

hogy az ő módszerét kritizál-
ja fél Zalkod – bár a szépen ki-
vitelezett csukafejeseit rendre 
megtapsolták – így abbahagy-
ta a tanításunkat, és kikúszott 
a fövenyre. Félúton elfáradha-
tott, ugyanis amikor a partra 
ért, úgy elaludt, hogy az egyik 
lába még benne volt a vízben. 
Ekkor a nézelődők közül egy 
borízű hang felkiáltott: „de 
rendes gyerek ez a Pali, fürdés 
után egyből lefeküdt aludni”.

Természetesen csattanó is 
volt: amikor úgy döntöttünk, 
hogy visszamegyünk a faluba, 
összeszedtük az Inka Pál ko-
sarát is, amit még órákkal az-
előtt tett le. Persze, hogy abban 
lapult egy nagyjából két kilós 
ponty: a hal, amiért jöttünk, és 
amit Zalkodon már évek óta 
nem láttak.

Vidéki mesterkurzus kosárra hangolvaVidéki mesterkurzus kosárra hangolva

Fandl Ferenc egy másik, nagyobb pontyfogása

Fotó után visszakerült a tóba a hatalmas hibrid

Az oldalt írta és összeállította: Bájer Máté



Kedd este a részben buda-
pesti rendezésű labdarúgó 
Európa-bajnokságon a haza-
iak számára is elkezdődött 
a kontinensviadal a Puskás 
Arénában.

Bár Marco Rossi csapata so-
káig, egészen a hajráig reme-
kül tartotta magát, végül hat 
perc alatt hármat is lőttek Cris-
tiano Ronaldoék – a gólok so-
rát Raphael Guerreiro nyitotta, 
CR pedig duplázott. A magyar 
labdarúgó-válogatott szövetsé-
gi kapitánya, Marco Rossi vál-
lalta a felelősséget, amiért nem 
sikerült jó irányba változtatnia 
a csapat játékán a cserékkel, és 
3–0-s vereséget szenvedtünk 
a portugáloktól, hiába álltunk 
helyt a 84. percig.

„Az a fontos, hogy mentáli-
san és fizikailag is pihenjünk, 

hogy a franciák elleni szom-
bati meccset is a lehető legjobb 
állapotban tudjuk elkezdeni” – 
tette hozzá.

Az F-csoport nyitómér-
kőzését a Szinva terasz óriás 
LED-kivetítőjén is élőben kö-
vethettük. A Szinva terasz az-
naptól vált „Hajrá, magyarok! 
terasszá”.

– A szabadtéri szurkolói 
zóna és a közös meccsnézés ez 
alkalommal magánkezdemé-
nyezésként indult, amelyhez a 
városvezetés, Miskolc önkor-
mányzata jó szívvel csatlako-
zott, a szervezők rendelkezé-
sére bocsájtva a Szinva teraszt 
és az ott lévő LED-kivetítőt. 
Bár a DVTK kapcsán gyakran 
elhangzik, hogy a miskolciak 
ereiben nem piros, hanem pi-
ros-fehér vér csörgedezik, ez a 
város nemcsak piros-fehér, ha-

nem piros-fehér-zöld is egy-
ben – írta közleményében a 
városháza.

Miskolcon már hosszú évek-
re visszanyúló hagyománya 
van a közös szurkolásnak, hi-
szen ez egy fociszerető város 
az egyik legnagyobb vidéki 
szurkolói közösséggel, amely 
Eb, vb idején a magyar nem-
zeti tizenegy egyetlen meccsét 
sem hagyja ki.

– A Szinva terasz vendéglá-
tó egységei kültéri pultokkal 
és sörcsapokkal várják a szur-
kolókat, de promóciós sátor is 
van, ahol akár dekázóverseny-
re is nevezhetnek a focirajon-
gók. A különleges kültéri szur-
kolói zóna egészen a bajnokság 
végéig várja a focirajongókat.

A „Hajrá, magyarok! tera-
szon” a koronavírus miatt jelen-
leg érvényben lévő rendelkezé-

seknek megfelelően egyszerre 
500-an buzdíthatják majd a vá-
logatottat, védettségi igazolás 
pedig – ugyancsak az országos 
szabályozásnak megfelelően – 
nem szükséges a szurkolói zó-
nába történő belépéshez.

Gulácsi Péterék a halálcso-
portba kerültek, hiszen a regná-
ló Eb-győztes portugálok után 
szombaton az aktuális világbaj-
nok németek ellen sikerrel kezdő 
(1–0) franciák ellen lépnek pá-
lyára (15:00, Puskás Aréna), ahol 
az FA-kupa legutóbbi döntőjét 
vezető angol Michael Oliver fúj-
ja majd a sípot. Jövő hét szerdán 
a nemrégiben szintén vb-t nyert 
németek otthonában zárjuk a 
csoportkört (21:00, München).

A kontinensviadalt tizenegy 
helyszínen rendezik, a dön-
tő július 11-én lesz a londoni 
Wembley-ben.

Szombaton rendezték meg 
a 29. Bükki Hegyi Mara-
ton-Kisgyörgy Ádám Em-
lékverseny elnevezésű te-
repfutóversenyt Miskolcon.

A Csanyik völgy, Királyasz-
talon kijelölt versenyközpont-
ban az első rajt előtt ezúttal 
is megkoszorúzták Kisgyörgy 
Ádámnak, a Bükki Hegyi Ma-
raton „atyjának” emléktáblá-
ját. Miskolc önkormányzata 
nevében Borkuti László ön-
kormányzati képviselő, a szer-
vezőbizottság elnöke, a Ma-
rathon Club képviseletében 
Katona Ferenc elnökségi tag, 
míg a futók nevében a Veres-
egyházáról érkező Horváth 
György – aki az elmúlt három 
évtizedben egyszer sem hi-
ányzott a viadalról – koszo-

rúzta meg az emléktáblát. A 
jelenlevők ezt követően egy-
perces csenddel emlékeztek 
a nemrégiben elhunyt Mons-
part Saroltára, a magyar tájfu-
tás első világbajnokára, aki az 
európai női maratonisták kö-
zül először, három órán belül 
teljesített hosszútávot.

Mintegy 400 futó fogadta el 
a rendező Marathon Club tag-
jainak és a társrendező Mis-
kolc Egészséges Ifjúságáért 
Alapítványnak a meghívását.

Szopkó Tibor, Miskolc al-
polgármestere startjelére a 
10,9 km, a 21,6 km, a 43 km 
és a 4x10,9 km mezőnye in-
dult, majd a 3,5 km-re vállal-
kozók is elkezdhették a táv 
teljesítését futva vagy túrázva. 

Az eredményeket a minap.
hu-n közöltük.

Hosszú idő után népesült be 
újra versenyzőkkel, érdeklő-
dőkkel a Miskolci Atlétikai 
Centrum, ahol U23-as és 
U20-as magyar bajnokságot 
rendeztek a hétvégén.

A megjelenteket Kiss Lász-
ló, a Magyar Atlétikai Szövet-
ség elnökségi tagja és Veres 
Pál, Miskolc polgármestere 
köszöntötte. A megnyitó után 
rögtön remek hazai ered-
ménynek tapsolhatott a pub-
likum, ugyanis 13,72 mp-es 
idővel, komoly fölénnyel nyer-
te meg a 100 méteres gátfutást 
Tóth Anna. Az U20-as gátas si-
kerének értékét tovább növeli, 
hogy a többiekkel ellentétben 
– sérülése miatt –, neki ez volt 
az első versenye a szezonban.

Szintén 100 gáton, de az 
U23-as mezőnyben indult Ba-
csa Fanni, aki nagyot küzdött 
közvetlenül mellette futó el-
lenfelével, és egészen minimá-
lis, kilencszázadnyi különb-
séggel lett végül a második, 
idei legjobb időeredményével.

Tigyi József szakosztályveze-
tő elmondta, izgatottan várták a 
versenyt – több szempontból is.

– Anna úgy futott egyé-
ni csúcsot a juniorok között, 

hogy hetekig nem tudott 
rendesen tréningezni, csak 
könnyített edzéseket végzett. 
Tőle 14 másodperc körüli 
időt vártam, így ez is nagyon 
szép eredmény. Fanni nehéz 
éven van túl, ennek ellenére 
idei legjobb idejét érte el, per-
sze némileg csalódott, mert 
győzni szeretett volna.

A többi miskolci induló 
eredményét figyelve pedig el-
mondható, hogy Pintér Erik, 
idei legjobb idejével, a 100 mé-
ter döntőjében a negyedik lett, 
távolugrásban pedig 6 méter 
68 centiméterrel bronzérmet 
szerzett. Ugyanitt csapattársa, 
Monoki Benjamin a 7. helyen 
zárt, 13,41-es eredményével 
viszont megnyerte a hármas-
ugrást. Szintén első lett Bánk 

Leon 5 km-es gyaloglásban, 
és nem talált legyőzőre a női 
hármasugró mezőnyben Papp 
Dorina, aki egyéni legjobbjával, 
11 m 64 cm-rel nyert. A gya-
loglók szereztek még egy má-
sodik helyet is női 5 kilométe-
ren Molnár Boglárka révén. A 
DVTK versenyzője, Schein Pé-
ter a hatodik, a miskolci sport-
iskolás Ujhelyi Dániel a nyol-
cadik idővel zárt 800 méteren. 
Ujhelyi Dániel 1500 méteren is 
indult, és a hetedik helyen ért 
célba. Az U 23-as korosztály-
ban Iván Zsombor egyéni leg-
jobbal, 14 m 91 cm-el máso-
dik lett, a szintén sportiskolás 
Varga Dávid pedig 27 p 53 mp 
alatt teljesítette az ötezer méte-
res gyaloglást a miskolci atléti-
ka országos bajnokságon.
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Terepfutók „foglal-Terepfutók „foglal-
ták el” a Bükkötták el” a Bükköt

Utánpótlás ob remek  Utánpótlás ob remek  
miskolci eredményekkelmiskolci eredményekkel

HAJRÁ, MAGYAROK!

Távozik Toma Sándor
Négy év után távozik a 

DVTK női röplabdacsapatá-
nak vezetőedzője. A szakosz-
tály – hosszú szünet után – 
2017 júliusában csatlakozott 
újra a DVTK-családhoz, a fel-
nőtt csapat vezetőedzője és az 
utánpótlás szakmai igazgatója 
Toma Sándor lett. Helyi kötő-
désű játékosokkal, a nulláról 
építette fel az új gárdát. A 2020-
21-es idényben a legmagasabb 
ligában, az Extraligában ver-
senyezhetettek, a rájátszásban 
azonban sérülések egész sora 
sújtotta a csapatot, így nem 
sikerült meghosszabbítani a 
tagságot. – Toma Sándornak 
komoly érdemei vannak ab-
ban, hogy az elmúlt években 
a DVTK égisze alatt minden 
korosztályban sikerült elindí-
tani utánpótláscsapatot a kü-
lönböző bajnokságokban, így 
ma már közel száz leány vall-
hatja magát diósgyőri röplab-
dázónak – méltatta a szakem-
ber munkáját a klub.

Sportakadémia lett
A DVTK Jegesmedvék Jég-

korong Akadémia elsők kö-
zött szerezte meg az államilag 
elismert és támogatott stá-
tuszt. – A miskolci jégkorong 
történetében egy nagyon fon-
tos lépcsőfokhoz érkeztünk – 
mondta a klub honlapjának 

Egri István elnök. – Ez kö-
szönhető mindenkinek, aki 
az elmúlt 43 évben szerepet 
vállalt a klub életében és részt 
vett a szisztematikus építke-
zésben. A mostani döntés ér-
telmében lehetőségünk lesz, 
hogy komoly szakmai mun-
kát végezzünk az elitképzés 
területén. Bízunk benne, hogy 
a következő négy évünk sike-
res lesz, és nagyon sok játé-
kost tudunk majd nevelni a 
felnőttcsapatnak és a magyar 
válogatottnak.

Rutinos hálóőr jött
Tapasztalt kapust igazolt a 

Budafoktól a DVTK NB II-
es labdarúgócsapata a 31 éves 
Póser Dániel személyében, 
aki tavaly az élvonalban is bi-
zonyította, lehet számítani a 
bravúrjaira. Póser Dániel szü-

lővárosában, Debrecenben ne-
velkedett, 2009 februárjában 
Ligakupa-mérkőzésen mutat-
kozott be a DVSC első csapa-
tában, ahol akkoriban Kondás 
Elemér a szakmai stáb tag-
ja volt. A következő három és 
fél évben kölcsönben a fiók-
csapatnak számító Létavér-
tes színeiben folytatta, majd 
Kazincbarcika érintésével lett 
a Békéscsaba játékosa. Két év 
után elfogadta az élvonalba 
feljutó Vasas ajánlatát, ahol a 
Magyar Kupában védett. A 
több játéklehetőség reményé-
ben Budafokra igazolt, ahol a 
második évben feljutott csapa-
tával az élvonalba, és 23 mér-
kőzésen védte a piros-feketék 
kapuját. Póser Dániel, miután 
megfelelt az ilyenkor szokásos 
alapos orvosi vizsgálaton, alá-
írta szerződését.

RÖVIDTÁV

Mintegy négyszázan álltak rajthoz. Fotó: magán archívum

A nulláról építette fel a csapatot. Fotó: Juhász Ákos

Miskolc adott otthont az ob-nak. Fotó: Mocsári László
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Apróhirdetés
Tisztítás! Bútorkárpitok, 
ülőgarnitúrák, fotelek, 
ágyak, kanapék, szőnyegek, 
padlószőnyegek, autóbel-
sők helyszíni tisztítása gyors 
száradási idővel, garanciával. 
www.tisztitomiskolc.hu  Tel.: 
06 70/320-3483.

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHA- 
SZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK, ÜLŐGARNITÚRÁK, 

ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor

ÓRIÁSI bemutatókészlet HELYBEN!

Beton-szaktanácsadás,  
-gyártás, -szállítás  

és szivattyús bedolgozás

Betonacélkengyelek  
egyedi méretben is!

Homok-, kavics-, kőértékesítés  
kis és nagy tételben is

Részletekért érdeklődjön:
telefon: 30/32-90-800

e-mail: info@remixbeton.hu

ALAPOT SZÁLLÍTUNK  
és a koszorúját is megöntjük!

Az akció érvényes: 2021. 06. 19-től 2021. 06. 25-ig 
Sindy kéztörlő, 2 tekercs, 84,5 Ft/tekercs 219 Ft  169 Ft
Dosia mosópor, 300 g, 663,33 Ft/kg 219 Ft  199 Ft
Dosia súrolópor, 450 g, 575,55 Ft/kg 329 Ft  259 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l 349 Ft  299 Ft
Just ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 698 Ft/l 399 Ft  349 Ft
Duck WC-tisztító, 750 ml, 531,99 Ft/l 449 Ft  399 Ft
Flóraszept tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l 599 Ft  499 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l 599 Ft   499 Ft
Jar mosogatószer, 900 ml, 665,55 Ft/l 759 Ft  599 Ft
Garnier Naturals hajfesték, Color Sensation 899 Ft  799 Ft
Perlux mosószer, 3 l, 332,99 Ft/l 1199 Ft  999 Ft
Fürdőszobaszőnyeg 65 cm széles, 999 Ft/fm 1199 Ft  999 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs 1199 Ft 999 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 599,5 Ft/kg 1299 Ft  1199 Ft
Héra belső falfesték, 2 l, 999,5 Ft/l 2499 Ft  1999 Ft
Héra Gold belső falfesték, 15 l, 533,26 Ft/l 8999 Ft  7999 Ft

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

Lakossági összeírói állás  
Miskolcon és környékén
Magánszemélyek felkeresésére alapinformatikai  
ismeretekkel rendelkező munkatársat keresünk, 

akinek a feladata kérdőív felvétele tableten.  
Saját gépjármű előny. 

Amit kínálunk: kötetlen munkaidő,  
költségtámogatás, teljesítménybérezés. 

Jelentkezés: hr@statek.hu 

Statek Statisztikai Elemző Központ Kft.  
Tel: 06-30/019-0081

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu



Hazánk legnagyobb ország-
járó, ingyenes szűrőprog-
ramja június 26-án, szom-
baton a Szent István téren 
várja egészségügyi szűrések-
kel, tanácsadásokkal, előa-
dásokkal és persze családi 
szórakoztatóprogramokkal 
az érdeklődőket.

A program a Richter Gede-
on Nyrt. PR és kormányzati 
kapcsolatok osztályának he-
lyettes vezetője szerint azért 
egyedülálló, mert itt a preven-
ció páratlan módon adomány-
gyűjtéssel párosul.

– Felelős gyógyszeripari gyár-
tóként, melynek meghatározó 
szerepe van a lakosság gyógyí-
tásában, gyógyszerellátásában, 
úgy gondoljuk, hogy a lakosság 
gyógyításában a prevencióra is 
kiemelt hangsúlyt kell fordítani, 
ezért a társadalmi programjaink 
keretében ennek a gondolatnak 
a jegyében hoztuk létre ezt az 
edukációs és szűrőprogramot – 
hangsúlyozta Csaba Lajos János.

A szemléletformáló progra-
mot szervező gyógyszergyártó 
cég három és félmillió forintnyi 
alapadományt ajánl fel a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórháznak egy C-íves 
sebészeti képerősítő beszerzé-
sére, ezen felül minden egyes 
szűrésen, tanácsadáson való 
részvételért – élőben vagy on-
line meghallgatott előadás után 

– személyenként egy-egy ado-
mánypontot írnak jóvá a kórház 
számára, ami pontonként továb-
bi háromszáz forintnyi támoga-
tást jelent az intézménynek.

Csaba Lajos János hozzátette, 
a járványhelyzetre való tekin-
tettel gondoltak azokra is, akik 
nem tudnak, vagy nem szeret-
nének még közösségi progra-
mon részt venni. „Az előadások, 
tanácsadások jelentős részét 
online is közvetítjük majd, és a 
Facebookon összegyűlt lájkok, 
megosztások és hozzászólások 
szintén háromszáz-háromszáz 
forintot fognak majd érni.”

Révész János, a központi kór-
ház főigazgatója úgy fogalma-
zott, a daganatos betegségek, 
valamint a szív– és érrendszeri 
betegségek hatékonyabb keze-
lése érdekében milliárdos fej-

lesztéseket valósítottak meg. A 
jövőben induló fejlesztéseikkel 
a mozgásszervi betegségekben 
szenvedők hatékonyabb gyó-
gyítását szeretnék elérni.

– Éppen a napokban indí-
tottunk egy rendkívül intenzív 
programot, aminek a keretében 
növeltük a protézisműtéteknek 
a számát, erre dedikáltunk sze-
mélyzetet, műtőt, mindenféle ka-
pacitást és forrást. A Richter kez-
deményezése alapján összegyűlő 
pénzösszeget is erre szeretnénk 
fordítani – mondta Révész János.

Miskolc polgármestere úgy 
fogalmazott, az önkormányzat 
eddig is támogatta mindazokat 
a kezdeményezéseket, amelye-
ket annak érdekében szervez-
tünk meg vagy szerveztek meg, 
hogy az egészséges életmódra 
hívják fel a figyelmet.

– Most, hogy a járványhely-
zet csillapodásával újraindul-
tak a szakrendelések, valamint 
a Covid-fertőzésen átesett be-
tegek további kezelése is sok 
kérdést vet fel, talán még fon-
tosabb az, hogy az egészséges 
életmódra, az egészségtuda-
tosságra és a szűrővizsgálatok 
fontosságára felhívjuk a figyel-
met. Éppen ezért álltunk jó 
szívvel a program mellé, és 
éppen ezért kérjük a miskol-
ciakat: vegyenek részt minél 
többen a programokon – je-
lentette ki Veres Pál.

A június 26-ai programnak 
több sztárvendége is lesz: Béres 
Alexandra, Radványi Doroty-
tya, Jaksity Kata, Szili Nóra vagy 
Abaházi Csaba is ad majd tippe-
ket az egészséges életmódhoz.

Tajthy Ákos

Révész János, Veres Pál és Csaba Lajos János. Fotó: Juhász Ákos 

Miskolcon a Richter egészségvárosMiskolcon a Richter egészségváros
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A Miskolci Nemzeti Színház műsora
Június 19., szombat 19:00 Producerek, bér-

letszünet, Nagyszínház
Június 23., szerda 19:00 Producerek, bér-

letszünet, Nagyszínház
Június 24., csütörtök 19:00 Producerek, 

bérletszünet, Nagyszínház
Június 25., péntek 19:00 Bál a Savoyban, 

bérletszünet, Nagyszínház
Június 26., szombat 19:00 Bál a Savoyban, 

bérletszünet, Nagyszínház
Hazatérés – tragikomédia, bemutató előa-

dás, Kamara
PROGRAMOK
Június 19., szombat
8:50-18:30 Videós találkozó – zsDav, Jánosik 

Gergő és MesterMC is, Művészetek Háza
10:00-17:00 Nyárindító programok, Miskolc-

tapolca Barlangfürdő
13:00 és 17:00 Különleges helyek – régészeti 

túra, Pálos kolostorrom, Szentlélek
15:00 Európa-bajnokság: Magyarország – 

Franciaország, Szinva terasz
17:00 Szaunaprogramok fűszermixszel, Ellip-

sum Élmény- és Strandfürdő szaunavilága
19:00 Kalapács-Rudán akusztik, Gárdonyi 

Géza Művelődési Ház
19:00 Muzsikáló udvar – Kodály Vonósnégyes, 

Nyilas Misi Ház
19:00 Hajgató Terézia és Slam Poetry Miskolc, 

Miskolci Galéria, előzetes regisztráció: mis-
kolcigaleria.eu

22:00 Wannabe – best of ‚90 és ‚00, Block Bistro
23:30 Killakikitt és Mikee Mykanic,  Rockwell Klub
Június 20., vasárnap
Utoljára látogatható Dombovári Ágnes Odüsz-

szeusz nem harcol című kiállítása, Rá-
kóczi-ház

9:00 Termelői nap, Erzsébet tér
9:00 Komlós XCO – akkreditált bajnokság 2. 

fordulója, Komlóstető
10:00-17:00 Apák napja, Miskolctapolca Bar-

langfürdő
10:30-17:30 Pajta játéktár – előadás, játékok 

és íjászat, Lovagi Tornák Tere
18:30 Szaunaprogram levendulával, Ellipsum 

Élmény- és Strandfürdő szaunavilága
Június 21., hétfő
10:30 Kismamajóga, Mókusodú Klub

17:30 Ködmön formációs tánc, Ady Endre Mű-
velődési Ház

18:30 Családi zumba fitness, Ady Endre Mű-
velődési Ház

Június 22., kedd
17:00 Páholy 25. – Latabár Endre, Thália-ház
17:00 Ingyenes táncház, Görömbölyi Műve-

lődési Ház
Június 23., szerda
10:00 Mesetarisznya: Gombócmese, II. Rákó-

czi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
16:00 Kézműves-foglalkozás, Petőfi Sándor 

Könyvtár
Június 24., csütörtök
19:00 Csányi Sándor színházi estje, Művé-

szetek Háza
Június 25., péntek
15:00 Garantált városnézés – Lutrától a bar-

langokig, Lillafüred, Lutra-szobor
19:00 Tűzvarázs bérlet VI. pótlás, Művésze-

tek Háza
Június 26., szombat
15:00 Múzeumok éjszakája, Herman Ottó Mú-

zeum számos kiállítóhelye
17:00 Ongai termelői vásár, Onga, Dózsa 

György út 22-24.
18:30 Eukaliptuszos sós szaunaprogram, Ellip-

sum Élmény- és Strandfürdő szaunavilága
20:30 Cipő-emlékkoncert – Bódi László a Re-

public énekese volt, Gárdonyi Géza Mű-
velődési Ház

MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Június 17., csütörtök – 23., szerda, na-

ponta 16:30 Rosa esküvője, 19:00 Zuhanás
Június 24., csütörtök – 30., szerda, na-

ponta 16:30 Seveled, 19:00 Kölcsönlakás
Művészetek Háza, Béke-terem:
Június 21., hétfő – 23., szerda, naponta 

17:00 Wendy
Június 17., csütörtök – 23., szerda, na-

ponta 19:30 Perzsa nyelvleckék
Június 19., szombat 17:00 Sose halunk 

meg!
Június 20., vasárnap 17:00 Csinibaba
Június 24., csütörtök – 30., szerda, na-

ponta 17:00 Rossz versek, 19:30 #Sohavé-
getnemérős

PROGRAMAJÁNLÓ 



Akkor és most. Az egyemeletes sarokház Diósgyőr főutcáján 1898–
1899-ben épült Staud János egri mester tervei alapján és kivitelezésé-
ben. A „városháza” Diósgyőr nagyközség, Felsőgyőr vagy Majláth, Pe-
reces bányatelep és Vasgyár-telep közigazgatásának székhelye volt. 
Ezt a funkcióját mint kerületi tanácsháza 1971-ig megtartotta. A kép 
felirata szerinti Árpád utca a település építészeti arculatváltása során 
Blaha Lujza, majd 1993–1994-től Nagy Lajos király útja lett. A kép 1906 
után készült, amire a villamossínen kívül a Miskolc-Diósgyőr „közúti 
villamos helyiérdekű vasút” végállomásaként szolgáló, fából készült 
beálló is utal. 1994-ig a Táncsics térről idáig közlekedett a villamos, ek-
kortól került át az „új” Árpád utcai vonalra. (A villamos 1964-től meg-
kerülte a városházát, s ez szűnt meg az Újdiósgyőr – Diósgyőr közötti 
kettős vágányú villamosközlekedéssel.) A kép jobb sarkán álló földszin-
tes épületben volt – mások mellett – a Vendéglő az Arany Szarvashoz. 
A községháza homlokzatán a település címere az 1990-es évek végén 
is látható volt, de ekkor már többféle funkciója volt az építménynek. 
(Dobrossy István szövege, Sáfrány Gy. József szövege, Juhász Ákos fotója)

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu
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Száhel-napot tartottak csütörtökön a miskolci állatkertben rengeteg program kíséretében: így hívták fel a látogatók figyelmét a dél-af-
rikai Száhel-öv – másképpen éhségöv – problémáira. Ezt azonban igazi Afrika-hangulatban tették, hangsúlyozva az élet örömét és 
mindazt a szépet, amit ez a szegény, vízhiánnyal küzdő régió nyújt. Az állatkert gondozói első ízben rendeztek látványetetést a nemrégi-
ben bemutatott Afrika-házban: a Nyíregyházáról érkezett oroszlánokat – a hím Zeuszt és két, egyelőre elnevezésre váró feleségét – fák-
hoz kötözött, méretes birkacombokkal csalogatták a kíváncsian várakozó látogatók hada elé. A Száhel-napon fotókiállítás, Afrika-ba-
zár és ütemdús, zenés előadás várta a látogatókat. Abdoul Camara szenegáli táncművész különleges műsora után a vállalkozó kedvűek 
elsajátíthattak néhány tánclépést is. Bájer Máté | Mocsári László

GazdikeresőGazdikereső

Könyvújdonságok a Géniusztól 
2

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. 
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 
2021. július 7. E-mail-cím: megfejtes@mi-
kom.hu. A helyes megfejtések beküldői között 
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a 

Géniusz Könyváruház biztosítja. 

AFRIKA MOSOLYGÓS ARCÁT  AFRIKA MOSOLYGÓS ARCÁT  
MUTATTÁK BE AZ ÁLLATKERTBENMUTATTÁK BE AZ ÁLLATKERTBEN

Ezen a héten Oriont (5635), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, 
féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gazdi-
hoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet hétköz-
nap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye:  
   Miskolc, Pereces városrész
Fajta: keverék
Kor: 1 év
Neme: kan
Szín: fekete
Súlya: 19,68 kg
Magasság: 35 cm

Orion egy játékos kölyök, 
igazi családbarát eb. Szépen 
vezethető pórázon, elfogadja 
az irányítást is. Nagyon barát-
ságos, mindent belead, hogy 
elbűvölje az őt sétáltatót. Ara-
nyos, hálás kutya, könnyen a 
bizalmába fogadja az embert.

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában június 
20-án, vasárnap délután 4 
órától a miskolc-szirmai 
görögkatolikus templom-
ból közvetítenek. A szent 
liturgiát bemutatja: Stefán 
Zoltán parókus.

Nyári miserend lesz a di-
ósgyőri templomban június 
20-ától augusztus 22-éig. Hét-
köznapokon csak egy szent-
misét mutatnak be: hétfőn, 
szerdán és pénteken reggel 7 
órakor, kedden, csütörtökön 
és szombaton este fél 7-kor. 
Vasárnapokon három szent-
mise lesz, reggel 7, délelőtt 10 
és este fél 7-kor.

A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének miskolci cso-
portja koszorúzási ünnepsé-
get rendez június 23-án, szer-
dán este fél hattól a minorita 
rendház falán elhelyezett em-
léktáblánál, a szerzetesek szét-

szóratásának emléknapján. 
Beszédet mond, és az este hat 
órai szentmisét bemutatja Kir
ner Zoltán szalézi szerzetes.

Június 26-án, szombaton 
gyalogos kirándulást szervez 
a Miskolc-Tetemvári Refor-
mátus Egyházközség. 8 óra 
45 perckor lesz a gyülekező 
a Csanyik völgyi gyógyszer-
gyár parkolójában. A tervezett 
útvonal: Király-kút és Kecs-
ke-lyuk barlang. A séta ké-
nyelmes és könnyen teljesíthe-
tő lesz, szintemelkedés nélkül. 

A mindszenti templom Pé-
ter-Pál búcsúünnepét június 
27-én, vasárnap 10 órától tart-
ják. Ünnepi miséző és szónok: 
Sebestyén Péter marosvásár-
helyi plébános.

Liturgikus zenei tábort 
szerveznek újra július 4-9. kö-
zött. Várják a hepi@hd.gorog-
katolikus.hu címen a 8-14 év 
közötti gyermekek jelentke-
zését.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Hirdetés

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

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 
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