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Tizenkét év után, új tapasztalatokkal Tizenkét év után, új tapasztalatokkal 
tért visszatért vissza

Lejátszotta első két felkészülési mérkőzé-
sét a DVTK, mindkettőt sikerrel vette Kondás 
Elemér együttese. A csapat hét gólt szerzett, 
ami az előző, kieséssel végződött szezon után 
némileg furcsa érzéssel töltheti el a szurkoló-
kat. A friss igazolás, Könyves Norbert is beta-
lált, mellette még Asmir Suljić és a kölcsönből 
visszatérő Zsolnai Richárd volt eredményes.

Cikk a 9. oldalon

Megtalálták  Megtalálták  
a góllövő cipőjüketa góllövő cipőjüket

ISMÉT A SZALAMANDERTŐL ISMÉT A SZALAMANDERTŐL 
VOLT FÉNYES A BELVÁROSVOLT FÉNYES A BELVÁROS

Várhatóan július második felében kezdődhet meg a Kili-
án-déli új egészségház kivitelezése – ezzel kapcsolatban 
tart lakossági fórumot július 13-án, vagyis jövő hét ked-
den a beruházás helyszínén, az egykori Otthon étterem 
mögötti parkolóban a terület önkormányzati képviselője.

Bartha György a Miskolci 
Naplónak elmondta, az ese-
mény célja az, hogy részlete-
sen ismertessék a helyiek előtt 
a megvalósuló komplexum 
paramétereit, illetve azt is, 
hogyan fogják pótolni a több 
mint nyolc kivágandó fát, va-
lamint a zöldfelületet.

– Azt senki nem vitatja, 
hogy a jelenlegi gyermek- és 
felnőttháziorvosi rendelők 
elavultak, ráadásul nincse-
nek akadálymentesítve. A 
nagyobb baj az, hogy az elő-
ző, fideszes városvezetés tel-

jes csendben tervezte meg az 
új épületet, nem egyeztetett 
róla a korábbi önkormányza-
ti képviselőkkel, és ami fon-
tosabb, sajnos a lakossággal 
sem. 2019 őszén, az új város-
vezetés megalakulása után 
megvizsgáltuk a projektet, és 
az derült ki, hogy a kiírás nem 
teszi lehetővé, hogy az új épü-
let helyett a régit újítsuk fel, és 
lássuk el például lifttel. A köz-
művek miatt pedig az építés-
nél más helyszín nem jöhetett 
szóba – mondta el a képviselő.

Folytatás a 3. oldalon

Indulhat a Kilián-déli Indulhat a Kilián-déli 
egészségház építéseegészségház építése

Az egyetem valétáló – vagy-
is végzős – hallgatói fáklyás 
felvonulással búcsúztak Mis-
kolctól szerda este.

A Miskolci Egyetemen is ápolt 
selmecbányai hagyományok 
közül az egyik leglátványosabb 
a Szalamander, ami együtt jár 
a diákévek lezárásával: a végzős 
hallgatók karuknak megfelelő 
egyenviseletet húznak, és fák-

lyás felvonulással köszönnek el 
a várostól. A vírushelyzet alaku-
lása nyomán idén már a szoká-
sos módon intettek búcsút Mis-
kolcnak a valétálók.

Az egyetem rektora a múlt-
ról és a hagyományok ápolásá-
ról beszélt az összegyűlt hall-
gatóknak.

– Miskolcon egyetemistának 
lenni büszkeség. A közvéleke-
dés szerint rektornak lenni jó, 

hiszen a leginkább megbecsült 
foglalkozások közé tartozik 
Magyarországon. Azonban úgy 
vélem, nem az általában vett 
rektorság a jó, hanem itt, Mis-
kolcon, ennek az egyetemnek 
a vezetői posztját ellátni. Akik 
ma itt állnak, nem csak tudás-
sal, de számos tapasztalattal és 
értékkel felvértezve lépik majd 
át az intézmény kapuit – fogal-
mazott Horváth Zita.

Az ünnepség után a hallga-
tók egy csoportja bányászlám-
pással indult el „szalamander" 
alakzatban a Városház térről 
a Széchenyi utcára és onnan 
a Kazinczy utca felé. A vég-
zős hallgatók őket követték 
fáklyákkal, „Bursch-nótákat” 
énekelve a felvonulás útvona-
lán, melynek utolsó célpontja a 
Petőfi tér volt.

BM

A megyei jogú városok 
közül elsőként Miskolc ad 
majd otthont ősszel egy 
olyan közösségi gyűlésnek, 
ami a klímavédelemről, a 
levegőtisztaságról szól.

Az önkormányzat így köz-
vetlenül ötven helybeli véle-
ményét tudja meghallgatni, 
de közös környezetvédelmi 
döntéseik ezrek, tízezrek éle-
tét befolyásolják majd. Az 
esemény megrendezésében 
és előkészítésében a miskol-
ci önkormányzat a DemNet 
Alapítvánnyal és a Dialóg 
Egyesülettel működik együtt, 
az erről szóló megállapodást a 
közlemúltban írták alá a felek. 

Miskolcon hogyan is fog mű-
ködni ez? Augusztus elején 
10 ezer miskolci kap levélben 
felkérést a gyűlésen való re-

gisztrációra – akik jelentkez-
nek, azok közül a DemNet vé-
letlenszerűen kiválaszt ötven 
résztvevőt. Bördős Éva igaz-

gató (képünkön) hangsúlyoz-
ta, az a cél, hogy leképezzék 
Miskolc demográfiai összeté-
telét, korra, nemre, lakóhely-
re tekintettel. Ők előzetesen 
tanulnak majd a témáról, így 
megalapozott döntést hoz-
hatnak a gyűlés végén. A ja-
vaslatcsomagjuk pedig a vá-
ros vezetése elé kerül. – Nem 
szakértőket keresünk, nem 
kell tehát megijedni, regiszt-
ráljanak nyugodtan – bizta-
tott az igazgató. – Az a fontos, 
hogy átlagemberek mond-
ják el a véleményüket, hiszen 
szakértőkkel rendszeresen 
konzultál a városvezetés; arra 
vannak más fórumok.

Folytatás a 3. oldalon

A valódi párbeszéd ígéretévelA valódi párbeszéd ígéretével
Hirdetés

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

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

Intézményünkben lehetőség nyílik  
2021. május 10-étől 

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

vizsgálattal és labordiagnosztikai vizsgálatokkal együtt  
kapunk képet az Ön állapotáról.  

Részletes információ és  időpont-egyeztetés  

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

SARS – CoV2 (COVID 19)  
Antigéngyorsteszt és COVID – 19  

ellenanyagvérteszt 

Új igazgatót neveztek ki a Csodamalom 
Bábszínház élére július 1-jétől. Temesvári 
Éva életét már fiatalkorától kíséri a bábo-
zás, harmadik osztályos volt, amikor egy 
iskolai szakkörön megismerkedett vele. Az 
igazgatói posztig sokszínű, izgalmas életút 
vezetett. Az intézményvezető művészeti el-
képzeléseiről is beszélt lapunknak.

Portré a 4. oldalon
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Még csak pár napja él a ren-
delet a türelmi zónáról, de a 
Selyemréten és a Tiszai pálya-
udvar környékén megszűnni 
látszik a prostitúciós tevé-
kenység.

Július 1-jével életbe lépett az 
az önkormányzati rendelet, ami 
szabályozza, keretek közé szo-
rítja Miskolcon a prostitúciót: 
türelmi zónát jelöltek ki a Szin-
va utca páros oldalán, pár száz 
méteren, egy murvás-kavicsos 
útszakaszon. Ma már kizárólag 
itt nyújtható ez a fajta szolgálta-
tás – bárhol máshol a városban 
illegális, és büntetést von maga 
után a tiltott kéjelgés.

Az első néhány nap tapasz-
talatairól kérdeztük a terület 
önkormányzati képviselőjét, 
Badány Lajost, illetve helyi la-
kosokat. Többen nevük elhall-
gatását kérték, de üdvözölték a 
döntést. Elmondták azt is, hogy 
legszívesebben egyszerűen be-
tiltanák ezt a fajta tevékenységet, 
vagy még kintebb, a várostól ki-
lométerekre jelölnék ki a zónát, 
de már azzal is elégedettek, hogy 
a selyemréti lakóövezetben nem 
kell nap mint nap látnia gyer-
mekeiknek az örömlányokat. A 
Tiszaitól nem messze élő Tóth 
László azt is kiemelte, hogy az itt 
élőket többször is megkérdez-
ték, és csak így hoztak döntést a 
városvezetők.

– Én kifejezetten örülök, 
hogy jóval kintebb került a tü-
relmi zóna – mondta, felidéz-
ve a korábbi állapotokat is. 
– Rendkívül zavaró volt a hét-
köznapokban, hogy örömlá-

nyok és futtatóik sétálgattak 
a környékbeli utcákban. Elő-
fordult, hogy használt óvszert 
dobtak a postaládámba, ta-
láltam az udvaromon drogos 
fecskendőt, a futtatók beszó-
logattak, számtalanszor életve-
szélyesen megfenyegettek. Nem 
kívánom senkinek ezt az idő-
szakot. Arról nem is beszélve, 
hogy a bő 100 négyzetméteres, 
összkomfortos házam máshol 
a városban dupla annyit érne. 
Üdvözlöm tehát a döntést.

A zóna lakott területtől egé-
szen távol helyezkedik el, az 
átmenő személygépkocsi-for-
galom sem jellemző. – A se-
lyemréti lakótelepen élők egy 
emberként támogatták a kezde-
ményezést, ezzel végre megol-
dást kínálva az őket sújtó, több 
évtizedes problémára – muta-
tott rá Badány Lajos. Az alpol-

gármester hozzátette: a prosti-
túció betiltásával kapcsolatban 
számos tévhit él. – Először is 
le kell szögeznünk a tényt: a 
prostitúciós tevékenységet az 
első Fidesz-kormány 1999-ben 
törvényben legalizálta. Az ön-
kormányzat tehát nem tilthatja 
be, csupán a törvény adta ke-
retek közé szoríthatja, az pedig 
egyértelműen előírja, hogy a 
prostitúció folyamatos észlelése 
esetén kötelesek vagyunk úgy-
nevezett türelmi zónát kijelölni.

Miután ez megtörtént, a vá-
ros egészét védett övezetté nyil-
vánították. Lapunk kérdésére 
elmondta azt is, hogy a türelmi 
zóna infrastrukturális kialakí-
tásának mikéntjére nincsenek 
előírások. – Nem az a cél, hogy 
a tevékenység végzését támo-
gassuk azzal, hogy a komfortér-
zetet növeljük. A zóna kijelölé-

se egyébként sem a prostitúció 
népszerűsítését szolgálja, épp 
ellenkezőleg: annak visszaszo-
rításában vagyunk érdekel-
tek. Egyébként sem gondolom 
most, hogy a kijelölt területen 
tömeges megjelenésre kellene 
számítani. Hogy kell-e még va-
lamit tennünk, azt a következő 
időszak tapasztalatai alapján 
fogjuk áttekinteni. Mindeneset-
re nyomatékosan felhívtam a 
hatóságok figyelmét az ellenőr-
zés fontosságára, következetes 
fellépést kérve arra az esetre, ha 
a tevékenység átlépné a kijelölt 
terület határát.

Az első visszajelzések tehát 
kedvezőek, de a képviselő arra 
kéri a lakosokat, hogy jelezzék 
a hatóságok felé, amennyiben 
ilyen jellegű tevékenységet ész-
lelnek.

Kujan István

ELTŰNTEK AZ UTCÁKRÓL  ELTŰNTEK AZ UTCÁKRÓL  
AZ ÖRÖMLÁNYOKAZ ÖRÖMLÁNYOK

A következő évek ifjúság-
politikai irányvonalának 
kialakítását, a Miskolci 
Ifjúsági Koncepció elké-
szítését segíti az a kérdőív, 
melyet a napokban készí-
tett el a miskolci önkor-
mányzat.

A 10-35 éves korosztály 
véleményére, az őket érdek-
lő és érintő kérdésekre kere-

si a választ az 5-7 perc alatt 
kitölthető digitális kérdőív, 
mellyel a város célja, hogy 
ezáltal teljesebb képet kap-
hasson a miskolci diákság, 
fiatalság jelenlegi helyze-
téről, közelebbi és távolab-
bi céljairól és mindennapi 
életéről. A kérdőív az aláb-
bi linken érhető el, a kitöltés 
augusztus 31-éig lehetséges: 
bit.ly/36rjwOs

Kezdődik a felújítás a Dózsa 
György Úti Tagóvodában, 
jövőre teljesen megújult 
épületbe költözhetnek visz-
sza a gyermekek és nevelőik.

Folytatja óvodafelújítási 
programját a miskolci önkor-
mányzat, hogy komfortosabb 
és szebb környezetet biztosít-
sanak a gyermekek és a velük 
foglalkozó óvodai munkatár-
sak számára. Júliusban a Dó-
zsa György Úti Tagóvodában 
kezdenek dolgozni.

– Teljes felújítás lesz az in-
tézményben – tájékoztatott 
Kovács Krisztina tagóvo-
da-vezető. – Infrastrukturáli-
san és energetikailag is meg-
újulunk: lecseréljük az összes 
nyílászárót, a burkolatokat, 
megújulnak a csoportszo-
bák, kifestjük a falakat, de 
megújul a fűtés- és villamos-
hálózat, valamint a víz- és 
szenny vízrendszer is. És kí-
vülről szigeteljük az épületet, 
napelemes rendszert telepí-
tünk, valamint akadálymen-
tesítjük az óvodát – sorolta.

A költöztetést már meg-
kezdték, egy külsős cég vég-
zi el ezt a feladatot, de mivel 

komoly terhet ró az intézmé-
nyekre, ezért az önkormány-
zat minden segítséget megad.

A tagóvoda-vezetőtől azt is 
megtudtuk, hogy amíg tart 
a felújítás, addig az óvodá-
sok és az intézmény munka-
társai ideiglenesen új helyre 
– a Miskolci József Úti Óvo-
da székhelyintézménybe és a 
Brunszvik Teréz Sport Tag-
óvodába – költöznek. Az ez-
zel kapcsolatos egyeztetések 
során fontosnak tartották, 
hogy a gyerekek átmeneti új 
otthona minél közelebb le-
gyen az anyaóvodához.

A felújítás előre láthatólag 
fél évet vesz igénybe, 2022 ja-
nuárjában vissza szeretnének 
költözni megszépült ottho-
nukba.

– A munka végeztével szebb 
és praktikusabb környezetben 
tudjuk majd ellátni a nevelői 
feladatokat. Tehetséggondo-
zó programunk is van, szám-
talan rendezvényt tartottunk 
már, ezért sem mindegy, mi-
lyen környezetben fogadjuk 
az érdeklődő pedagógusokat 
– mondta a tagóvoda-vezető a 
bruttó 137 millió forintos be-
ruházás kapcsán.

Megújul a Dózsa Megújul a Dózsa 
György Úti Tagóvoda György Úti Tagóvoda 

Miskolcot érintő kérdésekben 
nyújtott be négy módosító 
javaslatot Szilágyi Szabolcs: 
mindet visszautasították.

A parlament költségvetési 
bizottságának fideszes több-
sége lesöpörte az asztalról 
Miskolc problémáit – mondta 
Szi lágyi Szabolcs önkormány-
zati képviselő a Jobbik pén-
teki sajtótájékoztatóján, ahol 
súlyos véleményt fogalmazott 
meg az üggyel kapcsolatban.

– A város fideszes ország-
gyűlési képviselői ismét bebi-
zonyították, hogy nem az itt 
élők érdekeit helyezik előtér-
be. Ha nem így lenne, akkor 
lobbiztak volna ők is azoknak 
a módosító javaslatoknak a 
megszavazásáért, amiket – Ja-
kab Péter országgyűlési kép-
viselőn keresztül – benyúj-
tottam a jövő évi költségvetés 
előterjesztéséhez.

A Jobbik előválasztási kép-
viselőjelöltje a témával kapcso-
latos tapasztalatait is megosz-
totta a sajtótájékoztatón.

– 2010 óta 7828 módosító 
javaslatot nyújtott be az ellen-
zék a költségvetési tervezetek-
hez, ezekből pedig mindössze 
22 darabot szavazott meg a 
kormánypárt.

Szilágyi Szabolcs úgy véli, a 
mostani javaslatokban olyan 
célok megvalósítását fogal-
mazta meg, amikre égető 
szükség lenne, és amelyek tel-
jesítése nem számított volna 
lehetetlen vállalásnak.

– Tavaly egyszerűen egy 
tollvonással lehúzták az MVK 
normatív támogatását a köz-
ponti költségvetésből. Ez a hi-
ány tette szükségessé például 
a járatritkításokat. Ennek a 
problémának a megoldásá-
ra kértem 1 milliárd forintot 
a központi költségvetésből. 
Tévedés ne essék, nem plusz-
forrást kértem, hanem csu-
pán azt, hogy pótolják azt a 
hiányt, amit Miskolc az elvo-

násoknak köszönhetőn szen-
vedett el.

Szilágyi Szabolcs emellett 
még három másik módosító ja-
vaslatot is tett.

– Martinkertváros és Szir-
ma városrészek csapadékvíz-
elvezető-hálózatának kiépíté-
sére 5 milliárd forintot kértem. 
Szintén 5 milliárd forintot kér-
tem ahhoz, hogy Miskolcon 
P+R parkolókat létesíthessünk 
a tömegközlekedési eszköz 
megállói és vonat- valamint 
buszpályaudvarok mellett, 
úgy vélem ezzel is csökkenthe-
tő lenne a város úthálózatának 
terheltsége.

1,5 milliárd forintot kértem 
ezek mellett az agglomerátu-
mok út- és járdafejlesztésére: 
erre szükség lenne Alsózsol-
cán, Felsőzsolcán, Arnóton, 
Szirmabesenyőben és Sajóke-
resztúron is.

Szilágyi Szabolcs úgy gon-
dolja, a módosítások elutasí-
tása is jelzi: a város egyetlen 
kitörési lehetősége a jövő évi 
kormányváltás lehet.

Négy módosítás közül egyet sem fogadtak el Négy módosítás közül egyet sem fogadtak el HALLASD A HANGOD:  HALLASD A HANGOD:  
IFJÚSÁGI KÉRDŐÍVIFJÚSÁGI KÉRDŐÍV

Badány Lajos és Tóth László. Fotó: Mocsári László

Varga Andrea alpolgármester lakossági foga-
dóórát tart július 14-én, szerdán 14 órától a város-
háza alpolgármesteri tárgyalójában. Sorszámosztás 
július 12-én, hétfő reggel 8 órától a polgármesteri 
hivatal Hunyadi János utcai bejáratán lévő portaszolgálatán 
lesz. A fogadóórára tíz sorszám osztható ki.

Szopkó Tibor alpolgármester, a 10. számú vá-
lasztókörzet önkormányzati képviselője utcafóru-
mot tart a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésével 
kapcsolatban július 14-én, szerdán 17:30-tól a Fá-
bián utca 6. számnál.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

Szilágyi Szabolcs és Szarka Dénes a Jobbik pénteki saj-
tótájékoztatóján



Egy hazánkban még újdon-
ságnak számító formával 
bővíti és erősíti Miskolc a 
részvételi demokrácia esz-
közrendszerét.

Folytatás az 1. oldalról
Valódi párbeszédet ígér dön-

téshozók és a polgárok között a 
közösségi gyűlés, ahol fontos ja-
vaslatok születhetnek, amiket 
aztán a városvezetés elé tárnak. 
Bördős Éva, a DemNet igazgató-
ja lapunk érdeklődésére feleleve-
nítette: Magyarországon elsőként 
tavaly, a fővárosi önkormányzat-
tal közösen szerveztek közösségi 
gyűlést, ennek mintáját követik 
most Miskolcon.

– A készülő budapesti klí-
mastratégiába tehettek javasla-
tot a polgárok, amiket aztán be 
is épített a városvezetés a straté-
giai dokumentumba, ami egyéb-
ként évekre előre meghatározza, 
hogy Budapest merre fejlődik 
klíma- és zöldügyekben.

Augusztus elején 10 ezer mis-
kolci kap levélben felkérést a 
gyűlésen való regisztrációra – 
akik jelentkeznek, azok közül a 
DemNet véletlenszerűen kivá-
laszt ötven résztvevőt. Bördős 
Éva hangsúlyozta, az a cél, hogy 
leképezzék Miskolc demográfiai 
összetételét, korra, nemre, lakó-
helyre tekintettel. Ők előzetesen 
tanulnak majd a témáról, így 
megalapozott döntést hozhat-
nak majd a gyűlés végén. A ja-
vaslatcsomagjuk pedig a város 
vezetése elé kerül.

A közösségi gyűlés megszer-
vezését azzal indokolta az igaz-
gató, hogy hazánkban válságba 
került a demokrácia, egymással 

és a döntéshozókkal szemben 
is bizalmatlanabbak vagyunk. 
- Többet kellene beszélgetnünk 
egymással, megpróbálhatnánk 
jobban megérteni, mire gondol 
a másik, és közös nevezőt kelle-
ne találni a mindennapokban, a 
közügyekben. A közösségi gyű-
lés pont ebben tud majd segíte-
ni: fórumot teremt a találkozás-
ra, a beszélgetésekre polgárok és 
döntéshozók között – fejtette ki 
Bördős Éva, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy a miskolci gyűlés 
költségeit a DemNet állja, a vá-
ros a helyszínt biztosítja, és csu-
pán az étkezés, a frissítők, vala-
mint a meghívók nyomtatási és 
postázási költségeit kell fizetnie.

„Hiszünk a demokratikus 
értékekben”

A miskolci polgárok minél 
szélesebb körű bevonását és a 
közösségi gyűlés megtartását 
Varga Andrea alpolgármester 
is szorgalmazta, ő a motorja 
ennek a kezdeményezésnek.

– Hiszünk a demokratikus 
értékekben és abban, hogy az 
állampolgári részvétel erősö-
dése a közéletben a város fejlő-
dése szempontjából is kiemelt 
jelentőséggel bír – fogalma-
zott, sorolva: tavaly létrehozták 
a Részvételi Irodát, elkezdték 
kidolgozni a város részvételi 
koncepcióját, és folyamatosan 
együttműködnek civilszerve-
zetekkel, egyesületekkel, kö-
zösségekkel.

– Abban is hiszünk, hogy ál-
konzultációk helyett a részvé-
teli demokrácia eszköztárának 
megismerése, megtanulása, a 
módszertanok tudatos alkal-
mazása az, ami a miskolci pol-
gárok aktivitását a közéletben 
erősíteni fogja. 

Elkötelezettek
A 2019-ben felállt városve-

zetés önazonos döntése ez. – 
Már az elején kimondtuk: el-
kötelezettek vagyunk abban, 
hogy egy fontos döntés előké-

szítésébe és meghozatalába is 
bevonjuk a széles nyilvánossá-
got, a helyi civil közösségeket 
– hangsúlyozta Miskolc pol-
gármestere. Veres Páltól meg-
tudtuk, először 2020 őszén 
merült fel a közösségi gyűlés 
ötlete, ami jól illeszkedik a fent 
vázolt célokhoz. A téma egy 
Miskolcon sajnos évről évre 
előkerülő probléma: a környe-
zetvédelem, azon belül is a le-
vegő minősége.

A részvételiség miskolci jó 
példáit méltatta a közösségi 
gyűlés civil partnere, a Dia-
lóg Egyesület elnöke is. Csere 
Áron elmondta, egy éve ren-
geteg helyi civil vesz részt a 
részvételi folyamatokban, a 
gyűlés pedig jó alkalmat kínál 
arra, hogy egy újfajta mód-
szert elsajátítsanak. Hozzátet-
te, az elmúlt hónapokban már 
felvették a kapcsolatot a helyi, 
környezetvédelemmel foglal-
kozó civilszervezetekkel.

Kujan István

Az együttműködésről szóló megállapodást a közlemúltban írták alá a felek. Fotó: Mocsári László

A valódi párbeszéd ígéretévelA valódi párbeszéd ígéretével
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A projekt részleteiről és a 
zöldfelület pótlásáról la-
kossági fórumon tájékoz-
tatják a helyieket.

Folytatás az 1. oldalról
Bartha György hozzátette: 

a városvezetés projektmene-
dzserének nem kevés munká-
ja van abban, hogy a projektet 
megmentették. „Az előző vá-
rosvezetés sajnos ezt a beru-
házást is addig húzta, hogy a 
korábban megítélt pénz már 
nem volt elegendő a megva-
lósításhoz. Hónapokat kellett 
várni, hogy az irányítóhatóság 
megítélje számunkra az épí-
tőanyagok drágulása miatt hi-
ányzó összeget. Ez szerencsére 
megtörtént” – jelentette ki.

A közbeszerzés eredmé-
nyes lett, most már kivitelező 
is van, amelynek képviselője 
éppúgy meghívást kapott a fó-
rumra, mint a létesítményben 
dolgozó védőnők, orvosok, 
valamint Varga Andrea al-
polgármester. – Fontos tudni, 
hogy miután megvizsgáltuk 

a lehetőségeinket, és kiderült, 
hogy az áttervezésre nincs le-
hetőség, összeállítottunk egy 
tájékoztató anyagot a lakos-
ságnak, melyben eléjük tártuk 
a tényeket – hogy kész helyzet 
előtt áll a város – és a beruhá-
zás előnyeit és hátrányait is. E 
mellé szavazólapot is biztosí-
tottunk, mert szerettük volna 
tudni, a helyiek szeretnék-e 
hogy megépüljön az új komp-
lexum. A beérkezett szavaza-
tok hatvan százaléka támo-
gatta a projektet – mondta a 
városvezető.

Ennek ellenére is fontos-
nak tartották a tájékoztató 
megszervezését, ahol a be-
ruházás részletei mellett a 
zöldfelület pótlására is sze-
retnének közös megoldást 
találni. Varga Andrea hozzá-
tette még: a város dolgozik 
azon is, hogy a szolgáltató-
ház – a rendelők költözése 
után – üresen maradó részé-
nek megtalálják az új funk-
cióját.

Tajthy Ákos

Indulhat a Kilián-déli Indulhat a Kilián-déli 
egészségház építése egészségház építése 

Augusztus 16-ától – öt évig 
– Fazekas Róbert vezeti a 
Földes Ferenc Gimnáziu-
mot.

2019-től, Veres Pál pol-
gármesterré választása óta 
megbízott igazgatóként irá-
nyította az intézményt Fa-
zekas Róbert, akit nemrégi-
ben Kásler Miklós miniszter 
nevezett ki. A régi-új intéz-
ményvezető 1984-től közép-
iskolás éveit is a Földes falai 
között töltötte, majd a deb-
receni egyetemi évek után, 
1993-ban történelem-föld-
rajz szakos tanárként tért 
vissza a gimnáziumba.

Intézményvezetőként ko-
moly tervekkel készül a 
munkára, a fejlődési irányt, 
célokat az értékeik megőrzé-
se mellett jelölte ki. Továbbra 
is elkötelezettek maradnak a 
tehetséggondozás iránt, és 
a társadalmi felzárkózta-
tásban is aktívak kívánnak 
maradni. Több kiemelkedő 
eredménnyel büszkélkedik 
a gimnázium a természet-
tudományok, a matematika 
és az informatika terén, itt 
– miként Fazekas Róbert fo-
galmazott – „a legjobbakból 
is kiemelkedő teljesítményt” 
tudtak kihozni. Ezt vinnék 
tovább, de úgy, hogy a nyel-

vi képzés megerősítése is cél, 
bár már ma is az a jellem-
ző, hogy sokan már a végzés 
előtt két középfokú nyelv-
vizsgát is letesznek, többen a 
felsőfokig is eljutnak.

Fazekas Róbert szeretné 
megtartani, hogy a tanu-
lók szellemi fejlődése mel-
lett rendszeresen sportol-
hassanak. Ugyanakkor a 
pandémia rámutatott arra is, 
mennyire fontos a mentális 
egészség megőrzése is. Úgy 
fogalmazott az intézmény-
vezető, hogy a több hóna-
pos digitális munkarend bi-
zony embert próbáló időszak 
volt a fiatalok életében is. Így 
ma még nagyobb hangsúlyt 
kap a szellem-test-mentális 

egészség triumvirátusának 
megőrzése, fejlesztése.

Mindezek mellett még egy 
dolgot hangsúlyozott az igaz-
gató. – Hogy el tudjunk iga-
zodni sokszínű világunkban, 
kellenek fontos támpontok. 
Az egyik ilyen az identitás, 
legyen szó a nemzeti hova-
tartozásról, a lokálpatrio-
tizmusról, az európaiságról. 
Vagy például a demokratikus 
értékek melletti elkötelezett-
ségről. Azt szeretnénk, hogy 
a tanítványaink egészséges 
és kiegyensúlyozott diákként 
menjenek egyetemre, aztán 
itt, Miskolcon maradjanak, 
és majd gyermekeiket a mi is-
kolánkba írassák be.

K. I.

Régi-új igazgató a Földes élénRégi-új igazgató a Földes élén

A tavalyi év rendhagyónak 
számított sok szempontból, 
az egészségügyi dolgo-
zók számára ez az időszak 
azonban olyan volt, mint 
egy 365 napig nyújtott 
második műszak. Az idei 
Semmelweis-napon – az 
oklevelek kiosztása mellett 
– ezt a munkát is megkö-
szönte a város.

A vírusjárvány miatt ko-
moly teher nehezedett rájuk, 
emellett a figyelő tekintetek 
súlyát is érezhették. Most, 
hogy talán egy lélegzetvé-
telnyi szünetet tarthatnak, 
hiszen enyhült a Covid-19 
szorítása, eljött a köszönet-
nyilvánítás ideje. A július 
1-jén megtartott Semmel-
weis-nap 1992 óta a magyar 
egészségügy napja: ekkor or-
szágszerte megköszönik az 
egészségmegőrzés, a megelő-
zés és a gyógyítás frontvona-
lában tevékenykedők mun-
káját.

Miskolcon idén hat egész-
ségügyi dolgozót tüntettek 
ki, de a város vezetése kife-
jezte háláját mindenkinek, 
aki segítette a vírus elleni vé-
dekezést. Bár Veres Pál pol-
gármester személyesen nem 

tudott részt venni az esemé-
nyen, gondolatait tolmácsol-
ta az ünnepeltek felé.

– Önök hősök – fogalma-
zott a városvezető –, hősök 
járvány nélkül is, amikor a 
hétköznapokon kell lelket 
önteni belénk, amikor egy 
szűrővizsgálattal vagy szá-
mos jó tanáccsal igyekeznek 
megóvni az egészségünket, 
segítenek elkerülni a meg-
betegedést, és hősök akkor, 
amikor néhány jó szóval tá-
mogatnak, ha a legkétségbe-
esettebbek, legkiszolgáltatot-
tabbak vagyunk.

Az ünnepségen részt vett 
Varga Andrea alpolgármester 
is, aki szintén a hála nyelvén 
szólalt meg.

– Miskolc önkormányzata 
az egészségügyi alapellátás 

fenntartójaként különösen 
fontosnak tartja a területen 
dolgozók elismerését. Az el-
múlt időszak bebizonyította, 
hogy az egészségünk a leg-
fontosabb, akik pedig en-
nek védelmében vagy annak 
visszaszerzéséért dolgoznak, 
kiemelten fontos feladatot 
látnak el, és megérdemlik a 
köszönetet.

Idén kitüntetést vehetett át 
a Semmelweis-napon: dr. Ma-
tolay Tamás fogorvos. Gárdo-
nyi Nóra védőnői szervezeti 
egységvezető, dr. Hajdú Éva 
Gabriella gyermekorvos, dr. 
Csatlócki István háziorvos, 
dr. Miskolci Róbert önkor-
mányzati alapellátási igazgató, 
Korpás Márta egészségügyi 
alapellátási szervezeti egység-
vezető.                                 BM

Az egészségügyi dolgozók kiemelten fontos feladatot látnak el

Fazekas Róbert intézményvezetőként komoly tervekkel ké-
szül a munkára

Hat egészségügyi dolgozó kapott Hat egészségügyi dolgozó kapott 
kitüntetéstkitüntetést



Új igazgatót neveztek ki a 
Csodamalom Bábszínház 
élére július 1-jétől. Temesvári 
Éva életét már fiatalkorától 
kíséri a bábozás, az igazgatói 
posztig azonban sokszínű, iz-
galmas életút vezetett.

Elmondása szerint két város 
áll közel a szívéhez. Tősgyö-
keres miskolciként a borsodi 
megyeszékhelyet tekinti ott-
honának, míg Nyíregyházához 
a főiskolás évek miatt kötődik.

– Miskolcon születtem, ide 
jártam óvodába és iskolába is, a 
Miskolci Kazinczy Ferenc Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola elődintézmé-
nyébe. Ezt azért érdemes meg-
említeni, mert harmadik osz-
tályos lehettem, amikor Tóth 
László bábművésztanár szak-
körén megismerkedtem a bá-
bozással. Újszerű technikával 
dolgoztunk: például írásvetítő-
vel készítettünk árnyjátékot Ko-
dály Zoltán és Bartók Béla zene-
műveire. Kivágtunk különböző 
népművészeti motívumokat, 
formákat, amiket fel-le mozgat-
tunk a gép tárgyasztalán. Hasz-
náltuk a különböző funkciókat 
is: nagyítottunk, kicsinyítettünk, 
játszottunk az élességgel. Ennek 
megfelelően más-más képek je-
lentek meg a kivetítőernyőn.

A művészek világa maga 
volt a csoda

Nagyjából két évig járt a 
szakkörre; máig örömteli idő-
szakként gondol vissza ezekre 
az alkalmakra.

– Amikor a bábszínházba ke-
rültem, akkor törtek fel az emlé-
kek, hogy én ilyet már csináltam, 
és nagyon élveztem. Különösen 
jó volt közönség előtt szerepelni. 
Jártunk bábfesztiválokra is. Zán-

kán például a mi iskolánké lett az 
első helyezés. Azt hiszem, ötödik 
osztályos koromig jártam a szak-
körre. Vége szakadt, mert Laci 
bácsi elkerült az iskolából.

Temesvári Éva a középfokú 
tanulmányait a Herman Ottó 
Gimnáziumban végezte. – Fel-
vettek haladó angol tagozatra: 
az osztályban remek közösség 
alakult ki ott, sokakkal a mai 
napig tartjuk a kapcsolatot – 
emlékszik vissza. Mivel angol-
tanárként képzelte el a jövőjét, 
érettségi után felvételizett a Mis-
kolci Egyetemre: sikertelenül.

– Édesanyám talált egy hir-
detést az újságban: a bábszín-
ház gyakornokokat keresett – 
ez volt 1994-ben. Jelentkeztem, 
és hosszú időre ott ragadtam.

Ügyelőként kezdett – innen 
van a beceneve, a kollégák a 
mai napig is Ügyinek szólítják 
– majd bábszínészgyakornok 
lett, később bábszínész.

– Az első évadnyitó társula-
ti ülés és annak hangulata mély 
benyomást tett rám, meghatá-
rozta a következő 12 évemet. 
Fiatal felnőttként, vagy még in-
kább félig gyerekként bekerülni 
a nagy művészek világába maga 
volt a csoda. Tőlük tanulni, elles-
ni a technikákat a gyakorlatban, 
később velük együtt szerepelni 
elmondhatatlan érzés volt.

A következő évek a fejlődés-
ről szóltak.

– Indult akkoriban egy tanfo-
lyam is a Budapest Bábszínház 
közreműködésével. Itt megta-
nultunk mindent: bábmozgatás, 
színészmesterség, művészettör-
ténet, gyermekpszichológia, báb-
történet, árnyjáték, marionett, 
kesztyűs bábok és még sok más 
dolog szerepelt a tananyagban. 
1996-ban ért véget a tanfolyam, 
ekkorra a következő végzettséget 

szereztem: hivatásos előadómű-
vész bábművészeti ágban.

Sosem volt 
királylánytípus

A tanfolyam alatt Temesvá-
ri Éva ellátott számos logiszti-
kai feladatot is. Az intézmény 
alapítója és akkori igazgatója, 
Korzsényi Tibor is felfigyelt rá, 
szívósságára a munkában.

– Én lettem az, aki a szerve-
zővel és az igazgatóval együtt 
összerakta az évadot. Az igazga-
tói pályázatomban ezt a koor-
dinációs feladatot évadtervezői 
munkakörként jelöltem meg.

Az évek során szinte az egész 
országot bejárta a társulattal.

– Kevés hely van szerintem, 
ahol nem léptünk fel a társulat-
tal. Ezalatt nemcsak a nagyváro-
sokat értem, hanem az apróbb 
falvakat is. Volt egy Magyaror-
szág-térképem, amin piros filc-
tollal aláhúztam minden tele-

pülést, ahol jártam. Egy idő után 
egybefüggő vörös paca volt a 
térkép – meséli Temesvári Éva, 
aki elmondta, nehéz kiemelnie 
egyet a kedvenc szerepei közül.

– Mindegyik alaknak meg-
volt a saját szépsége. Emléke-
zetes volt a Hamucipőke című 
előadás Lengyel Pál rendezésé-
ben, ahol én voltam a főszerep-
lő: nem a klasszikus, ijedt kislány 
megformálóját kereste a rende-
ző, hanem egy kicsit odamon-
dóbb, cserfesebb karaktert. Ez 
nagyon illett hozzám, mivel so-
sem voltam királylánytípus: 90 
százalékban boszorkány– vagy 
kisállatszerepeket osztottak rám.

Szükség van „paravános” 
bábszínházra

Mindezek mellett továbbra is 
bábszínészként dolgozott, 2003-
tól pedig a Nyíregyházi Főisko-
lán tanult kommunikáció – mű-
velődésszervező szakon.

– A főiskola utolsó évén ne-
héz döntés elé állított az élet: 
vagy koncentrálok az előttem 
álló államvizsgára, és erre for-
dítom az energiáimat, vagy a 
Csodamalomban maradok, és 
ki tudja, mikor sikerül diplo-
mát szereznem. Sírt a szívem, 
amikor eljöttem a bábszínház-
ból, másfelől azonban azt érez-
tem, hogy megnyílik előttem a 
világ: találkoztam más embe-
rekkel és élethelyzetekkel is.

Másfél évig recepciósként dol-
gozott, majd egy klímatechnikai 
cégnél a karbantartási csoport 
vezetőjének asszisztenseként. – 
Ez hasznos tapasztalatnak bizo-
nyult. Az itt megszerzett tudás-
nak a mai napig is nagy hasznát 
veszem – hangsúlyozza. Később 
pénzügyi előadóként tevékeny-
kedett egészen 2018-ig: ekkor 
tért vissza – 12 év kihagyás után 
– a bábszínházba, igazgatóhe-
lyettesi pozícióba.

Temesvári Éva művészeti el-
képzeléseiről is beszélt lapunk-
nak.

– A közeljövőben szeretnék 
több kesztyűbábos előadást. A 
pedagógusok és óvodapeda-
gógusok visszajelzései alapján 
régiónkban igény van a hagyo-
mányos bábelőadásokra.

A bábszínház frissen kineve-
zett igazgatója úgy véli, a gye-
rekek számára üdítő élményt 
nyújt a klasszikus kesztyűbá-
bos előadás is.

– Szerintem szükség van 
„paravános” bábszínházra, 
mint például amilyen régen 
Kemény Henrik Vitéz László-
ja volt. A következő évadok-
ban szeretném, ha a bábszín-
ház repertoárján a különböző 
bábjátszási technikák és az 
ehhez kapcsolódó előadások 
egyenlő arányban jelennének 
meg.

Bájer Máté
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„Félig gyerekként bekerülni a nagy művészek világába maga volt a csoda.” Fotó: Mocsári László

Járványos gyermekbénu-
lás terjed Nyugat-Európában 
– írják az újságok a hatvanas 
években. Hiába a vasfüggöny, 
a szinte hermetikus elszigete-
lődés, nálunk is megjelenik a 
vírus. Csak a sajtóban nem. 
Emlékezetem szerint nálunk 
semmilyen közegészségügyi 
előírást nem vezetnek be a lát-
hatatlan ellenség elleni véde-
kezésre. Csak azt tudom, hogy 
néhány pajtásom megfertőző-
dik. Lebénulnak, vagy rosszabb 
esetben vastüdőre kerülnek. A 
Petőfi utcai gyermekkórházat 
lezárják, jó ismerősünk, a Sze-
mere utcán lakó Háray doktor 
bácsi figyelmeztet, most nem 
lehetek olyan beteg, hogy oda-
kerüljek. Magas lázra Kalmo-
pyrint, torokfájásra kamillás 
öblögetést ajánl. Jobb az óva-
tosság, ha kell, még igazolást 
is ad, hogy ne járjak iskolába. 
Miért is ne élnék a lehetőséggel, 
bár még felfogni se tudom, mi-
től is kell rettegnünk.

Kevés a gyerek a családban, 
de Manyika néni gyorsan in-
tézkedik. Kérésére a svédor-
szági rokonok gondosan elkül-

dik a Nyugaton már ismert 
ellenszert, a Sabin-cseppet. 
A Hunyadi utcán lakó Kos-
tyál doktor bácsi is félve bont-
ja ki a messziről jött ampullá-
kat. Majd óvatosan, gondosan 
egyet-egyet cseppent a ma-
gunkkal vitt kockacukorra, és 
leellenőrzi, hogyan szopogatjuk 
el az életet mentő kincset. Rá 
egy esztendőre a magyar kor-
mány is megvásárolja Albert 
Bruck Sabin életmentő medi-
cináját. A keleti tömbön belül 
csak nálunk, minden gyermek 
megkaphatja a cseppeket.

Talán a nyolcvanas években 
jutunk el oda, hogy már me-
netrendszerűen felkészülünk a 
közelgő őszi influenzára. Már 
a nevükre se emlékszem, any-
nyit változtatják, csak azt tu-
dom, hogy Bakos doktor úr 
elsők között olt be minket az 
éppen aktuális vakcinával. Bi-
zonyára ezeknek köszönhető, 
hogy alig egy hónapig kínoz 
a köhögéses krákogás. Mégse 
kockáztatnám, mi lenne ve-
lem, ha nem oltakoznék.

Különben is, nem én vagyok 
a legnagyobb hipochonder a 

szerkesztőségben. A szerkesz-
tőm mindent olvasó, elsőként 
fedezi fel a címes hírek között, 
hogy a román és a bolgár ten-
ger partján felütötte a fejét a 
feketehimlő. Kattognak a ke-
rekek, mindenki tudja, ki volt 
közülünk az ottani nemzet-
közi újságíró-üdülőben. Név 
szerint ismerjük őket. Maguk 
se tudják miért, legfeljebb sejt-
hetik, hamarosan kerüljük 
őket. Megszűnik a parolázás, 
az ökölpacsizást még nem is-
merjük. Kerüljük a mosdót, és 
a szappan mellé a körömkefét 
is használjuk. Rövid a pániki-
dőszak, de látványos és emlé-
kezetes.

Az ezredforduló után már 
a madárinfluenza lehetséges 
változataival szembesülünk. 
Mintha ma lenne, bejelenti 
a kormányszóvivő, hamaro-
san megépítjük Európa legna-
gyobb vakcinagyárát, ami ki-
fejezetten ez ellen a vírus ellen 
véd. Közben a forgatókönyví-
rók megálmodják, milyen is 
egy ilyen lokális vírustámadás, 
amikor városokat ürítenek ki 
a szkafanderbe bújtatott men-

tőcsapatok. Most már csak az 
a kérdés, a filmesek vagy a 
gyilkos támadóeszközöket ter-
vező tudósok agyából pattant 
ki először ez az ötlet. Se szeri, 
se száma ezeknek az alkotá-
soknak, amelyeken a körmün-
ket rágva izguljuk végig, ki is 
menti meg a világot.

Különben két kórház szom-
szédságában lakunk. Hónapo-
kig maszkban sétálgatunk a 
kutyánkkal a környék susnyá-
saiban, hallgatva az egymást 
követő mentőautók szirénázá-
sait. Látva a rohamkocsikban 
ülőket a fehér védőhacukában. 
A boltok előtt fegyelmezetten 
toporogtunk, hogy meglegyen 
a ránk jutó négyzetméter, a 
buszon, villamoson maszkot 
viseltünk, mint a műtősök.

Lesz újabb hullám, vagy 
nem? Ki vagy mi dönti el, a 
fene se tudja. Cecília asszonyt 
is rég láttuk már a képernyőn, 
remélem, elfelejthetjük, bár az 
óvatosság sosem árt. Hiszen 
a láthatatlan ellenség olyan, 
mint az ördög, sosem alszik, 
mégsem álmos…

Szántó István

Jegyzet
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Július 12., hétfő: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése, 09:50 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Miskolci Napló (közéleti 
magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:20 Honvéd7 
(honvédelmi magazin), 19:35 Üzle-
ti negyed, 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:20 Vad Szigetköz 
(dokumentumfilm), 21:15 Képújság 

Július 13., kedd: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése, 09:20 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelen-
tés, 19:25 PannErgy-MVLC - Buda-
pest Honvéd vízilabda-mérkőzés, 
21:35 Képújság

Július 14., szerda: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Egészségper-
cek, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés ism., 19:30 Basz-
szuskulcs – The Sign ism., 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelen-
tés, 20:25 Egy év a méhesben (do-
kumentumfilm), 21:00 A Dunaka-
nyar és a Szentendrei-sziget titkai 
(dokumentumfilm), 21:30 Képújság

Július 15., csütörtök: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Promenád (kulturá-

lis magazin), 19:00 
Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 
19:25 Rövidfilmválogatás, 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 
20:25 Táncból katedrálist (dokumen-
tumfilm), 21:20 Képújság

Július 16., péntek: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Suhanj velem! (au-
tós magazin), 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Gaz-
dasági Navigátor ism., 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelen-
tés, 20:25 Veteránfilm (dokumen-
tumfilm), 21:20 Képújság

Július 17., szombat: 07:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 11:00 Képújság, 
18:00 Krónika (heti hírösszefog-
laló), 18:25 Miskolci Napló ism., 
19:00 Krónika ism., 19:20 Sport-
percek ism., 20:00 Krónika ism., 
20:25 Rózsa Miklós, a filmzenekirály 
(dokumentumfilm), 21:20 Képújság

Június 18., vasárnap: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 11:20 Képúj-
ság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 
18:25 Promenád (kulturális ma-
gazin) ism., 19:00 Krónika (ism.), 
19:25 Amíg a kard ki nem hull ke-
zünkből…!, 20:00 Krónika ism., 
20:20 A fegyházlelkész, 21:30 
Képújság



Bevezetése óta egyre nép-
szerűbb a mobiljegy a mis-
kolci közösségi közleke-
désben, a telefonon jegyet 
és/vagy bérletet vásárlók 
aránya hónapról hónapra 
folyamatosan emelkedik. 
A legnépszerűbb mobil-
jegydíjtermék a vonaljegy, 
májusban már minden 16. 
vonaljegyet telefonon vásá-
roltak meg az utasok.

Az MVK Zrt. a mobilje-
gyet 2020 márciusában – a 
koronavírus-járvány első 
hullámának idején – vezette 
be, azóta közel 160 ezer mo-
biljegyet vásároltak a Mis-
kolcon és Felsőzsolcán köz-
lekedők. Bevezetése után egy 
évvel a közlekedési mobil-
jegy forgalma már átlépte a 
100 millió forintos összérté-
ket. A telefonon megvásárol-

ható és használható digitális 
jegyek és bérletek népszerű-
sége folyamatosan emelke-
dett az elmúlt 15 hónapban, 
2021-ben a teljes értékesítés 
mintegy 6%-át már a mobil-
jegy-értékesítés képezi, egy-
re többen vannak azok, akik 
végleg lecserélik a papírala-
pú jegyeket és bérleteket.

A közlekedési mobiljegy-
projektet a Miskolc Váro-
si Közlekedési Zrt. a Nem-
zeti Mobilfizetési Zrt.-vel 
együttműködésben indítot-
ta el. Tavalyi bevezetése óta 
több viszonteladó is csat-
lakozott a szolgáltatáshoz, 
amik elérhetővé tették saját 
felületeiken az MVK termé-
keit. A Nemzeti Mobilfize-
tési Zrt. saját applikációja 
mellett a Simple, a VoxPay, a 
K&H és a Telenor is kínálja 
már ezt a szolgáltatást.

Számos új jegytípussal 
is bővült a kínálat. A ter-
mékek közül a vonaljegy, a 
kombinált havi tanulóbér-
let és a kombinált havi teljes 
árú bérlet a legnépszerűb-
bek.

A Miskolc Városi Köz-
lekedési Zrt. számára az 
egyik legfontosabb cél, hogy 
a miskolci utazóközönség 
a lehető legkényelmeseb-
ben és legbiztonságosabban 
használhassa a városi uta-
zásokhoz kapcsolódó szol-
gáltatásokat. Az MVK nagy 
hangsúlyt fektet a digitali-
záció erősítése, amelynek 
első lépcsőfoka volt a mo-
biljegy bevezetése. A társa-
ság tovább- bővíti ennek a 
területnek a szolgáltatásait, 
ezért még az idén városszer-
te jegy-és bérletautomatákat 
telepít.

Fehérvári Donátnak, a mis-
kolci Földes Ferenc Gim-
názium diákjának tervei 
alapján készül az új Lego 
Ideas-készlet. A 16 éves fia-
talember egy működő cso-
csóasztalt álmodott meg.

Donát jövőre kezdi csak a 10. 
osztályt a Földesben, de neve 
már körbefutott az országos 
médiában: egy mozgatható, já-
tékra is alkalmas csocsóasztalt 
tervezett meg, amelyet a gyártó 
cég sport tematikájú felhívásá-
ra készített el. A We Love Sport! 
témában olyan készletek ötle-
teit várták, amelyekkel a játék-
kocka rajongói kifejezhették a 
sport iránti szeretetüket.

A magyar fiatal tervét nem 
csak a tíz legjobb ötlet közé 
választották, de a nemzetkö-
zi rajongói közönségtől is az ő 

modellje gyűjtötte be a legtöbb 
szavazatot.

– Leginkább a matematika és 
a fizika, valamint a gépészet ér-
dekel, gépészmérnökként szeret-
nék majd továbbtanulni. Ehhez 
kapcsolódik az is, hogy miért él-
vezek legóval játszani – mondta 
el lapunk érdeklődésére, hozzá-
téve: a sportok sem állnak távol 
tőle, rendszeresen horgászik, il-
letve kézilabdaedzésekre jár. – A 
foci is megmaradt azonban az 
életemben. Még hatodikban egy 
évet játszottam, azóta a barátaim-
mal szoktam játszani. És persze 
mindig követem a nagy tornákat, 
az Eb-t is nézem. A magyar válo-
gatott kiesése miatt nagyon csa-
lódott voltam, meglepően jó tel-
jesítményt nyújtott a csapat.

Azt is elmondta, hogy egy le-
gószettben azt szereti, ha nem-
csak egy statikus kiállítási darab, 

hanem rendelkezik funkciókkal, 
így amikor meglátta a pályázati 
felhívást, akkor azonnal beug-
rott a csocsóasztal ötlete. Ami-
kor csak van rá lehetősége, min-
dig nagyon szívesen csocsózik a 
barátaival, a családdal.

– A legó iránti szeretetem 
egészen kisgyerekkorom óta 
megvan, már 3 évesen is ját-
szottam vele. Kezdetben ki-
sebb készleteket raktam össze, 
majd egyre nagyobbakat és bo-
nyolultabbakat, emellett pedig 
egyre komolyabb építménye-
ket, szerkezeteket építettem 
saját ötleteim alapján. Főleg a 
Technic világa ad arra lehető-
séget, hogy nagyon komplex, 
érdekes, és akár hasznos me-
chanikákat hozzak létre. Eze-
ket általában fizikai kockák-
ból építem, azonban az Ideas 
oldalra egy kifejezetten legó-
tervezésre kitalált alkalmazást 
használok, a Bricklink webol-
dal Studio nevű programját, 
ami lehetőséget ad arra, hogy 
ingyen építsek korlátlan fajtájú 
és mennyiségű legóból. 

Nem a csocsóasztal volt egyéb-
ként Donát első ilyen pályázata: 

tavaly ősszel töltötte fel egy Tes-
la Supercharger kicsinyített má-
solatát, ami még mindig gyűjti a 
szavazatokat a 10 ezerhez.

– Várom az újabb, inspirá-
ló versenyeket. Szinte mindig 
dolgozom valamilyen mecha-

nikai projekten. Most fejez-
tük be egy osztálytársammal 
egy legórobot versenyfelada-
tát, amihez az iskolában ta-
nácsokkal és eszközökkel is 
támogattak, amiért nagyon 
hálás vagyok – tette hozzá Do-
nát.

Végül elmondta, mennyire 
büszke arra, hogy a Földesben 
tanulhat.

– Itt teljes mértékben támo-
gatják a kreativitást, és nagy-
ban segítik a diákok fejlődését. 
Speciális matematika tago-

zaton a tanáraink kiemelten 
odafigyelnek ránk, több osz-
tálytársam a legkülönbözőbb 
tantárgyakban teljesített ki-
emelkedően a megméretteté-
seken. Én is több matematika- 
és fizikaversenyen értem el jó 
országos eredményt, és ezeket 
a gimnáziumnak is köszön-
hetem. A Földes tanulójának 
lenni számomra így egy óriá-
si lehetőség és megtiszteltetés. 
Örülök, amikor én is öregbít-
hetem jó hírét.

Kujan István
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A legó iránti szeretete egészen kisgyerekkora óta megvan

A Lego Ideas olyan kezdeményezés, amelyben az érdeklő-
dőknek is lehetőségük van beküldeni saját kockákból megépí-
tett ötletüket, így esélyt kapnak arra, hogy a játék tervezőivel 
életre keltsék azt. A csocsóasztal ötletét még februárban töltöt-
ték fel az Ideas weboldalára. Az új készletet Dániában a na-
pokban jelentették be.

Fehérvári Donát egy működő csocsóasztalt álmodott meg

Egyre népszerűbb a mobiljegyEgyre népszerűbb a mobiljegy

A cégcsoport alapításának 
15 éves évfordulója alkal-
mából köszöntötték Kos-
suth Józsefet, a Holding 
legrégebben foglalkoztatott 
munkatársát.

Miskolc közgyűlése először 
2005-ben döntött a Miskolc 
Holding Zrt. létrehozásáról, és 
akkor azt tűzték ki legfonto-
sabb feladatként, hogy az ön-
kormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok hatékonyabb 
működtetése a vállalatcsoport 
„holdingtípusú” irányításával 
valósuljon meg. Az előkészí-
tőmunkát követően a testü-
let 2006. július 6-ai döntésével 
létrehozta a Miskolc Holding 
Önkormányzati Vagyonkeze-
lő Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaságot, és elfogadta 
annak alapító okiratát.

A Miskolc Holding ma a 
város egyik legnagyobb szol-
gáltatója, és Miskolc gazda-
sági életének egyik megha-
tározó szereplője. Közel 3000 
munkavállalóval rendelkezik. 
Tagvállalatain keresztül biz-
tosítja a Miskolcon élőknek 
a víz- és távhőellátást, a helyi 
tömegközlekedést, a közterü-
letek karbantartását, a zöld-
felületek gondozását, a városi 
temetők, piacok üzemelteté-

sét, valamint a parkolási szol-
gáltatást.

A cégcsoporthoz tartozik 
önkormányzati médiaszol-
gáltatóként lapunk, a Miskolci 
Napló, hírportálunk, a minap.
hu és a Miskolc Televízió is. A 
miskolci állatkert, valamint az 
összes miskolci fürdő üzemel-
tetése is a feladatai közé tar-
tozik, és van olyan cége is – a 
MIProdukt Kft. –, ami meg-
változott munkaképességű 
dolgozókat alkalmaz. Ezen 
kívül egy vagyonvédelemmel 
foglalkozó gazdasági társaság 
is színesíti a portfóliót. A tag-
vállalatok mellett a Miskolc 
Holding Zrt.-n belül fontos 
szereplője a helyi gazdasági 
életnek a Gazdaságfejlesztési 

és Ingatlangazdálkodási Igaz-
gatóság, valamint a város fej-
lődése szempontjából a Pro-
jektirányítási Igazgatóság is.

A Miskolc Holding Zrt. 
alapításának 15 éves évfor-
dulója alkalmából Dukai Zol-
tán vezérigazgató köszöntöt-
te Kossuth Józsefet, a társaság 
legrégebben foglalkoztatott 
dolgozóját, aki az elindulás 
napjától a mai napig az egy-
kori MIK (ma már ingat-
langazdálkodás szervezeti 
egység) munkavállalója.

A jubileum alkalmából 
egy cikksorozatot is elindí-
tottunk lapunkban, melynek 
keretében a városban élők 
részletesen megismerhetik a 
cégcsoport működését.

Kossuth József és Dukai Zoltán. Fotó: Beregi László

15 éve alapították a Miskolc 15 éve alapították a Miskolc 
HoldingotHoldingot
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A Virágos Magyarorszá-
gért program keretében 
a II. János Pál pápa térre 
várják a szavazatokat.

Miskolc az új parkjá-
val a harmincezer lakos fe-
letti kategóriában indult a 
programban, a szavazás au-
gusztus 2-a és 8-a között 
zajlik majd. Az online meg-
mérettetés a szakmai vég-
eredménytől független, de 
ugyanúgy különleges elis-
merést jelent a győztes te-
lepüléseknek. A nevezők 

fényképei a Virágos Magyar-
ország Facebook-oldalra ke-
rülnek ki, és amelyik falu, 
város vagy budapesti kerület 
képe a legtöbb reakciót kap-
ja, az nyeri el az adott kate-
góriában a közönségdíjat. A 
miskolci önkormányzat ab-
ban bízik, ahogyan a park 
sokak tetszését elnyerte az 
elmúlt hónapokban, így lesz 
ez a közzétett fotóval is, és 
mind a miskolciaknak, mind 
a Miskolcra látogatóknak al-
kalmuk lesz szimpátiájukat a 
kép „lájkolásával” kifejezni.

A II. János Pál pápa A II. János Pál pápa 
tér várja a like-okattér várja a like-okatNemcsak a művészeti érté-

ke tehet különlegessé egy 
festményt, hanem a múltját 
felfejtő kutatás is.

2004-ben jelent meg a 
Herman Ottó Múzeum Képtá-
rának katalógusa, melynek bo-
rítóján a Flóra című festmény 
szerepel. Izgalmas sztorit rejt 
a mű múltja, ami még inkább 
érdekessé teszi az amúgy is kü-
lönleges festményt.

– A Flóra egy tolcsvai pad-
lásról került elő 1984-ben, 
rendkívül rossz állapotban: a 
vászon sérült volt, a festékré-
teg jelentős mértékben leper-
gett, és vastag szennyeződés-
réteg is borította – ismertette a 
kép fellelésének körülményeit 
Pirint Andrea, az intézmény 
művészettörténész-muzeoló-
gusa. Ráadásul a festményen 
nem volt szignatúra.

– Nem tudtuk, hogy ki festette 
a képet. A muzeológusok, akik 
kimentek a helyszínre, mégis ér-
dekesnek találták, így a múzeum 
megvásárolta, és elkezdődött a 
restaurálás. Amikor a szennye-
ződést eltávolították, akkor tűnt 

elő a háttérnek egy keskeny réte-
ge, ami egy város látképét ábrá-
zolta. Sikerült azonosítani, hogy 
a ma már Szlovákiához tartozó 
Eperjes egykori látképét örökí-
tették meg. A festmény készíté-
si idejét, jellemző előadásmódja 
alapján, a szakértők a 19. század 
közepére helyezték.

– Tekintve, hogy ebben az 
időben Rombauer János az 

egyetlen festő, aki Eperjes 
környékén működött, és ilyen 
művészi minőségben dolgo-
zott, neki tulajdonították a 
képet.

Itt azonban még nem ért 
véget a nyomozás.

– A mű egy friss virágok-
kal foglalatoskodó fiatal lányt 
ábrázol, így emiatt, és a tavasz 
római istennője után kapta a 

Flóra nevet. Azonban gyanít-
ható, hogy a kép több, mint a 
tavasz egy szépen megfestett 
allegóriája – ami egyébként 
gyakori téma volt a kor kép-
zőművészetében. Nyugalma-
zott művészettörténészünk, 
Goda Gertrúd arra a követ-
keztetésre jutott, hogy Rom-
bauer János ezzel a képpel ál-
lított emléket fiatalon elhunyt 
lánya előtt. A festő életrajzát 
ismerő szakértők pedig elfo-
gadták ezt a megállapítást. Így 
került a Flóra című kép a kiál-
lításunk fő helyére.

Most jött el az idő, amikor 
el kell köszönnünk Flórától, 
vele együtt pedig a jelenlegi 
képtártól is. A megújuló ki-
állítás koncepcióját ugyanis a 
hazai műgyűjtés történetének 
1945-1970 közötti periódusa 
jelenti. A Flóra – 49 más kép 
mellett – nem illik ebbe az ál-
lományba. A most nyugdíjba 
vonuló festmények egyelőre 
raktárba kerülnek, de idősza-
ki kiállításokon valószínűleg 
újra láthatja majd őket a kö-
zönség.

Bájer Máté

Flóra mosolya: nyomozás a képtárban Flóra mosolya: nyomozás a képtárban 

Pirint Andrea a képtár katalógusával. Fotó: Beregi László

MISKOLCI KÓRHÁZTÖRTÉNET 7. 

Amikor Klauzál Gábor mi-
niszter 1848-ban bekérte 
a vármegyéktől a meglévő 
egészségügyi intézmények 
adatait, Katona Mihály vár-
megyei főorvos arról tájékoz-
tatta, hogy Borsod vármegye 
kórházzal nem rendelkezik, 
és ezzel nem is túlzott.

Ugyanis ekkoriban még fő-
ként ispotályok és szegényá-
poldák végezték a betegellá-
tást, ám Diósgyőrben ekkor 
még ez sem létezett. A hámo-
ri falvaktól a történelmi Diós-
győrön át Perecesig egyetlen 
egy orvos járt házról házra, 
holott ezen a környéken a ko-
hászat és a bányászat már ak-
kor sem számított balesetmen-
tes hivatásnak. Ez az állapot a 
Diósgyőr-Vasgyár kialakulásá-
val vált tarthatatlanná.

A Társláda-rendszer
1770-ben jött létre Hámor-

ban a Vasmű, vele egy időben 
pedig az az ún. Társláda-rend-
szer, amely a munkások egész-
ségügyi ellátását biztosította. 
A mondat utolsó szava nem 
véletlen, hiszen nyugodtan 
nevezhetjük a társládát a mai 
értelemben vett egészségbizto-
sítások elődjének. „[…] a Társ-
láda (Bruderlade) a bányavál-
lalkozások sajátos formájával, 
a munkaszövetkezettel függ 
össze. A munkaszövetkezet-
ben a tagok maguk is dolgo-
zó bányászok voltak, akiket a 
betegség, a munkaképtelen-
ség nyomorba dönthetett. Az 
így bajbajutott tagokról gon-
doskodott a Társláda a bánya-
közösség által összeadott ja-
vakból.” – írja Olajos Csaba. A 

Társláda a tőkés vállalkozások 
időszakában átalakult Társ-
pénztárrá, melynek rendszere 
már nagyban hasonlít a mai 
egészség– és nyugdíjbiztosítá-
sokéhoz.

Kórház a Kerekdombon
A vasgyár létesítésénél már 

felmerült a kórház építésének 
gondolata, ám arra még várni 
kellett; 1882-ben még egy amo-
lyan betegszobának nevezhető 
helyiség üzemelt. 1887-ben lé-
pett a Társpénztár szolgálatába 
dr. Soltész Károly, aki első intéz-
kedéseinek egyikeként kijárja a 
gyár és a pénztár vezetőségénél 
egy kisded kórház létesítését, 
majd egy évvel később benyújt-
ja a kórház részletes terveit, ám 
azt mintegy 10 évnyi mérlegelés 
után egy továbbgondolt válto-
zatban kezdték el építeni a vas-
gyári kolónia déli végén, a Ke-
rekdomb közvetlen közelében. 
Három évnyi megfeszített mun-
ka után, 1901. december 31-én 
adták át a nem is akármilyen 
létesítményt. Az egy évvel ko-
rábban nyílt, a kor minden vív-
mányának megfelelő Erzsébet 
közkórháztól is jóval moder-
nebb berendezésekkel, valamint 

a higiéné minden vívmányával 
rendelkezett, tágas kórtermek, 
röntgen és kémiai laboratórium 
állt az orvosok rendelkezésére. 
Mindemellett a betegek is ki-
emelték a kellemes, parkos kör-
nyezetet, ami segítette a minél 
gyorsabb gyógyulást. A kórház 
első igazgatója, Zakariás János 
ekképp festette le a létesítményt 
kilenc évvel az átadást követően: 
„A Diósgyőri Vas- és Acélgyár 
legfontosabb egészségügyi in-
tézménye a kórház, a gyarmat-
tól délnyugatra foglal helyet, az 
ún. Kerekdombon, a szép Bükk 
hegység tövében, remek kilá-
tással ezen hegységekre és a di-
ósgyőri várromokra. A kórház 
egy emeletes főépületből, és 
egy magasföldszintes gazdasági 
épületből áll. A kettőt üvegezett 
folyosó köti össze egymással. 
A 36 ágyas főépületben a föld-
szinten van egy szép nagy mű-
tőterem, egy nagyobb kórterem, 
megfigyelőszoba, Herba-szoba 
és az ápolónak lakosztálya, ka-
pusszoba. Az emeleten egy ki-
sebb kórterem, irodahelyiségek, 
Röntgen-szoba, laboratórium. 
Minden nagyobb kórterem mel-
lett fürdőszoba és teakonyha.”

Az aranykor
Harminc évvel később a la-

kosság-, így a betegszám nö-
vekedésével elengedhetetlenné 
vált a kórház bővítése. Először 
a belgyógyászati pavilon épült 
fel, majd 1941-ben a szülészet, 
ám hasonlóan az Erzsébet köz-
kórházhoz, a vasgyárit sem kí-
mélte a szövetséges légitámadás 
három évvel később, amely szá-
mos halottat – köztük több civil 
áldozatot – is követelt annak el-
lenére, hogy ekkor a kórház java 
részét a perecesi bunkerekbe, 

vájatokba helyezték át. A hábo-
rút követően, egy szinttel meg-
toldva építették újjá a kórházat 
1946-ban, majd négy évvel ké-
sőbb fül-orr-gégészeti osztály-
lyal gazdagodott a komplexum, 
aminek a fejlesztése ezt követő-
en sem állt le.

A ma csak SZTK néven is-
mert járóbeteg-ellátó épületet 
1965-ben adták át, de a leg-
nagyobb formátumú fejleszté-
sek Ditrói Sándor igazgatósá-
ga (1972-1989) alatt történtek. 
Ekkor épült ki a traumatológia 
és az ideggyógyászat, a moso-
da, valamint ebben az időszak-
ban ment végbe a konyha, a 
gyógyszertár, a kórbonctan és 
a laboratórium fejlesztése. El-
mondható, hogy Ditrói reg-
nálása alatt élte a kórház az 
aranykorát. Áldozatos, ered-
ményes munkájáért 1988-ban 
díszpolgárrá avatta a város 
közgyűlése. 1991-ben a kór-
ház neve Diósgyőri Kórház és 
Rendelőintézet lett, ám a köz-
nyelv változatlanul vasgyári 
kórháznak nevezi. Talán ak-

kor kezdődött a komplexum 
gyors hanyatlása, amikor a 
kórházat 2008-ban szerveze-
tileg összevonták a Semmel-
weis Kórházzal. Korábban az 
intézményben működött a vá-
rosi baleseti sebészeti ellátás, 
ez 2008 júniusában átkerült a 
megyei kórházba, itt csak a já-
róbeteg-ellátás maradt. A kór-
ház ekkor még 279 aktív és 100 
krónikus ággyal rendelkezett. 
A 2010-es évek második felé-
ben történt átszervezések után 
a kórház gyakorlatilag kiürült, 
a funkciók a két másik kórház 
összevonásával létrejött Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyete-
mi Oktatókórházba kerültek 
át. 2018-ban a megszűnt neu-
rológiai épületben létrehozzák 
az új, hetvenöt személyes Szent 
Hedvig Otthont.

A jobb sorsa érdemes, ko-
rábban a város legmodernebb-
nek számító kórháza azóta is 
várja, hogy sorsa rendeződjön.

Nagy Attila
történész

A vasgyári kórház belgyógyászati osztályának felavatása 1939-ben

A vasgyári munkáskórház

Ditrói Sándor kórházigazgató

TÁRSLÁDÁBÓL ELITKÓRHÁZTÁRSLÁDÁBÓL ELITKÓRHÁZ



A miskolci Szent Ferenc kó-
rus és az egri Cantus Agri-
ensis is fellép szeptember 12-
én a Hősök terén, a Ferenc 
pápa látogatása alkalmából 
tartandó ünnepségen.

A két énekkar összesen har-
mincnyolc fővel vesz részt 
a háromórás szertartáson. 
Mindkét kórust Gergely Péter 
Pál vezeti. A karnagy szerint 
zenei vonalon kiváló kezekben 
van az ünnepi mise szervezé-
se. – Varga László, az Orszá-
gos Magyar Cecília Egyesület 
(OMCE) elnökének és ifjabb 
Sapszon Ferencnek a neve ga-
rancia arra, hogy oda csak jó 
énekeseket hívtak meg. Min-
ket beválogattak, amire na-
gyon büszke vagyok. Ez nem 
kis feladat, izgulok is. Életem 
egyik fontos eseményének tar-
tom – mondta a miskolci Szent 
Ferenc kórus, a miskolci Car-
dinal Mindszenty kórus és az 
egri Cantus Agriensis karna-
gya.

Mintegy másfél éves szü-
net után, július első vasárnap-
ján végre újra tartottak Szür-
kebarát koncertet a Minorita 
templomban. A koncerten a 
karnagy mindhárom kórusa 
fellépett. A Szürkebarát kon-
certek Szalkai József plébános 
kezdeményezése nyomán in-
dultak el. – 2019-ben volt há-
rom nagyszabású hangverse-
nyünk, majd 2020-ban már 
csak egyet, egy újévit tudtunk 
megtartani, és azóta most elő-
ször szerveztük az elsőt 2021-
ben. Legközelebb októberben 
szeretnénk egy újabb Szürke-

barát koncertet, utána pedig 
karácsonykor vagy újévkor. A 
pandémia ideje alatt is adtunk 
feladatokat egymásnak kóru-
son belül. Én például beleás-
tam magam a zeneirodalomba, 
hogy találjak olyan műveket, 
amik méltók arra, hogy meg-
szólaltassuk őket – tekintett 
vissza a karnagy, aki hozzátet-
te, május 12-e óta egyetlen hét-
végéjük sem volt szabad.

Terveiket a bőség zavara jel-
lemzi. Augusztus 15-én lesz a 
Minorita templom búcsúja, 
ahova egy Haydn orgelmessé-
vel készül a Szent Ferenc kó-
rus. Augusztus 29-én az egri 
Barokk Fesztiválon állnak 
színpadra. Pünkösd környé-
kén lett volna televíziófelvé-
telük, Pawel Cebula minorita 
atya, magyar tartományfőnök 
kezdeményezése. A felvétel 
ugyan tavasszal meghiúsult, 
az előadást azonban hamaro-
san pótolják. – Jelen munkás-

ságunkkal emléket szeretnénk 
állítani II. János Pál pápának, 
valamint gróf Esterházy János-
nak, aki Csehszlovákia legje-
lentősebb magyar mártírpoli-
tikusa volt a XX. században, és 
öt nép (cseh, szlovák, magyar, 
lengyel és zsidó) tartja példás 
hősnek. Neki az életútját vé-
gigkövetve visszatérnénk ki-
lenc olyan helyszínre, ahol 
már megfordultunk. Közöt-
tük van például Krakkó, Kas-
sa, Pozsony és Prága – sorolta 
Gergely Péter Pál.

A karnagy két zeneszerzőt 
kért fel munkára. – Kátai Lász-
ló, az egri Eszterházy Károly 
Egyetem nyugalmazott tanára 
remekművet írt Szent II. János 
Pál szavai címmel. Varga Lász-
ló, az OMCE elnöke darabjá-
nak pedig Andocsi Máriához 
a címe. Gyönyörű vegyes kari 
művét a szerző a Cantus Agri-
ensis és az Egri Érseki fiúkórus 
gondjaira bízta – mondta.

– Pihenő időszaknak képzel-
tük a júliust, de nem az lett. Nem 
szabad nyári szabadságra men-
nünk, mert rengeteg feladat áll 
előttünk. Ebben az esztendőben 
még kötelességünknek érezzük 
megszólaltatni egy Báthoryak-
hoz köthető művet, amit Báthory 
István egyik rokonának, András-
nak ajánlott a reneszánsz legna-
gyobb zenei fejedelme, Palestri-
na. Végül, de nem utolsósorban 
Reményi Jánosnak állít emléket 
majd az a koncert, amire ősszel 
fogunk sort keríteni a Miskolci 
Szimfonikus Zenekarral és a vá-
ros legjelentősebb művészeivel – 
mondta Gergely Péter Pál, hozzá-
téve, a tanár úr volt tanítványai és 
tisztelői pedagógiai és művészeti 
tevékenységéhez méltó hangver-
senyt javasoltak.

Pontos időpontokról a Mis-
kolci Napló és a minap.hu 
programajánlóiból értesülhet 
a közönség.

Répássy Olívia
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A 92. Ünnepi Könyvhét al-
kalmából a megyei könyv-
tár idén is meghirdeti a 
Kötve-fűzve elnevezésű 
versenyét.

A Kötve-fűzve – az Év 
Könyve Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyében 2021 
versenyre az előző két év-
ben (2019-ben és 2020-
ban) megjelent kötetekkel 
lehet nevezni augusztus 16-
áig. Kiadó alatt nemcsak az 
úgynevezett „kiadóvállala-
tot”, hanem a könyv tényle-
ges kiadóját – önkormány-
zatot, intézményt, esetleg 
magánszemélyt – is értünk, 
így a könyvtár az ő jelent-
kezésüket is várja. A ver-
senybe nevezhető könyvek 
száma nincs korlátozva, és 
nevezési díjat sem kell fi-
zetni. A versenyre kitöltött 
és a kotvefuzve@rfmlib.hu 
e-mail- címre elküldött ne-

vezési lappal lehet jelentkez-
ni, a kiválasztott könyv vagy 
könyvek két példányát pedig 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtárba kell el-
juttatni. A nevezési lapot a 
könyvtár honlapjáról (www.
rfmlib.hu) lehet letölteni.

Az elismerések odaítélésé-
ről a szervezők által felkért 
zsűri dönt. Fontos szempont, 
hogy a grémium a könyvek 
tartalmát nem – csak a kül-
ső, a megjelenés minőségét 
értékeli. A díjazásra érdemes 
kötetek készítői kortárs kép-
zőművészeti alkotást és ok-
levelet kapnak. Természete-
sen a közönségszavazás sem 
marad el, hiszen a pályázat-
ra beérkezett kiadványokat 
a könyvhetet megelőzően 
a könyvtár központi épüle-
tében kiállítják, ez alapján 
dönthet a közönség arról, 
melyiket tartja a legigénye-
sebbnek.

Ismét lesz Musical és Miskolc 
gála a Művészetek Házában. 
Az ünnepi műsor előtt a Ze-
nita Alapítvány egy jótékony-
sági hálagálát is rendez az 
egészségügyi dolgozóknak.

2019 októberében szár-
nyaikat bontogató fiatalok 
és elismert énekesek lép-
tek színpadra a Művészetek 
Házában. A Zenével az Ifjú 
Tehetségekért Alapítvány 
ekkor adta hetedik ünnepé-
lyes gálaműsorát. Idén au-
gusztusra is már készülnek 
a fiatalok, akiknek a felké-
szülését Tunyogi Bernadett, 
Jancsó Dóra, Vágó Zsuzsi, 
Szolnoki Péter és Cselepák 
Balázs mentorok segítették.

A Zenita Alapítvány művé-
szeti vezetője elmondta, bor-
sodi származású fellépők és 
tiszteletbeli miskolciak együtt 
állnak színpadra olyan fiatal 
tehetségekkel, akik tavaly pél-
dául a Hangok varázsa tehet-
ségkutatón elnyerték a fellé-
pési lehetőséget. – A koncert 
előtt, délután egy úgynevezett 
hálagálát is tart a Zenita Ala-
pítvány, azért, hogy megkö-
szönjük az egészségügyi dol-
gozók járványhelyzet idején 
végzett munkáját – mondta 
Cselepák Balázs.

Révész János, a B.-A.-Z. 
Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház fő-
igazgatója elmondta, intéz-
ményük terheltsége extrém 
nagy volt. – Ezzel együtt 
azonban úgy gondolom, 
hogy mind Borsod-Aba-
új-Zemplén megye lakossá-
ga, mind az egészségügyi el-
látórendszer jól vizsgázott. 
Mind a megbetegedések 
gyakoriságát, mind a túlélési 
mutatókat tekintve a kórház, 
illetve az egész megye az élen 
jár Magyarországon - hang-
súlyozta.

Az alapítvány a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekarral 
másodszor szerepel közös 
gálakoncerten. Az ügyve-
zető szerint az együttes az 
utóbbi években kiemelt fi-

gyelmet fordított a fiatal te-
hetségek felkarolására. – 
Nyilvánvalóan elsődlegesen 
a komolyzenében érdekelt fi-
atalok azok, akiket meg sze-
retnénk szólítani, de ahogy a 
zenekar maga is kikacsintgat 
a könnyedebb műfajok felé, 
így nagyon örülünk annak, 
hogy a musical és a könny-
űzene területén szárnyukat 
próbálgatóknak is segítséget 
nyújthatunk azzal, hogy élő, 
szimfonikus zenekar mellett 
kipróbálhassák azt, mire is 
képesek – mondta Szászné 
Pónuzs Krisztina.

A hálagálát augusztus 28-
án délután 3 órától, az ün-
nepi Musical és Miskolc gá-
lát pedig ugyanezen a napon 
este 7 órától rendezik meg a 
Művészetek Házában.

Tízéves jubileumi koncert-
turnéját pótolja idén a Re-
citaTrio.

Megteltek a sorok a Bel-
városi Evangélikus Egyház-
község nagytermében ked-
den. Hosszas kihagyás után 
a Recita Trió újra közönség 
előtt zenélhetett.

Varga Andrea alpolgár-
mester elmondta, azt tapasz-
talja, nagyon nagy örömmel 
tölti el az embereket, hogy 
újra járhatnak kulturális 
rendezvényekre. – A felsza-
badulás érzését látom az idő-
sebb korosztályon is, mint 
ahogy mindannyiunkon, 
hiszen egyéves bezártságot 
követően most elindulhat-
nak azok a kulturális zenei 
események, amelyek újra 
összehozzák a közösséget. 
A Recita Trió színvonalas 
műsoráról híres Miskolcon. 
Számos alkalommal voltam 
olyan városházi eseményen, 
ahol az általuk nyújtott zene 
volt az, ami megadta az ün-
nepélyes hangulatot, sőt, 
könnyeket is csalt a szemek-
be – mondta az alpolgármes-
ter, aki megnyitotta a kon-
certet.

A Recita Trió neve a recita-
tivo olasz kifejezésből ered, 

amely énekbeszédet jelent. 
Az együttes a kezdetektől 
fogva a barokk zenét igyek-
szik közelebb vinni a közön-
séghez, közérthető formá-
ban.

Szurasenkó Dániel művé-
szeti vezető elmondta, ját-
szották már a 13., a 14. és a 
15. század reneszánsz muzsi-
káit, valamint a későbbi, 17. 
és 18. századi barokk zenét. 
– Szeretnénk modern feldol-
gozásban bemutatni ezeket 
közönségünknek. Fontos, 
hogy élő hangszereket hasz-
náljunk autentikus előadá-
sainknál. Célunk ezzel, hogy 
akik a klasszikus zenét nem 
részesítik előnyben, azok is 
megkedveljék általunk.

A háromtagú zenekart 
2010-ben alapították. A tíz-

éves jubileumot 2020-ban 
országos koncertsorozattal 
ünnepelték volna, azonban 
a pandémia közbeszólt. Így 
idén egy tíz koncertből álló 
turnéra indul az együttes, 
amelynek – a rajongók örö-
mére – Miskolc az első állo-
mása volt.

A koncertsorozat első, 
miskolci állomása után töb-
bek között a Felvidékre, a 
Balatonhoz és Paksra is el-
látogat a trió visszatérő ven-
dégként. A turné során az 
elmúlt tíz év legkedveltebb 
zenéiből válogatnak a tagok: 
Kékes Zsuzsa, Vihula Mihaj-
lo és Szurasenkó Dániel. A 
vendégek hallhatnak német, 
olasz és francia barokk ze-
nét és a sokak által kedvelt 
Greens leevest is.

A megye legszebb A megye legszebb 
könyveit keresikkönyveit keresik

Hálagálával mondanak köszönetetHálagálával mondanak köszönetetÚjra közönség előtt a Recita TrioÚjra közönség előtt a Recita Trio

Ferenc pápának énekelhetnekFerenc pápának énekelhetnek

A miskolci Cardinal Mindszenty kórus is fellépett a Szürkebarát koncerten. Fotó: Mocsári László

Legutóbb 2019 októberében tartottak Musical és Miskolc 
gálát. Fotó: Beregi László

A zenekar kedden a Belvárosi Evangélikus Egyházközség 
nagytermében koncertezett. Fotó: Beregi László
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A MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.  

(3531 Miskolc, Győri kapu 27/A) 

JEGYPÉNZTÁROS  
munkatársat keres 

azonnali munkakezdéssel határozatlan idejű,  
teljes munkaidős munkaviszonyra.

Feladatok:
• Belépők és szolgáltatások értékesítése
• Látogatók tájékoztatása magyar és idegen nyelven
• Érkező csoportok és vendégek koordinálása
•  A munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok 

ellátása

A munkakör betöltésének feltétele:
• Középiskolai végzettség
• Pénz kezelésében szerzett jártasság
• Pontos, precíz, önálló munkavégzés és felelősségvállalás
• MS Excel és Word felhasználói ismeretek
• Büntetlen előélet

Jelentkezni lehet július 19-éig fényképes önéletrajz és isko-
lai végzettséget igazoló dokumentumok másolatainak meg-
küldésével a munkaugy@ifihazmiskolc.hu e-mail-címen.

Bővebb információ: www.miskolcikulturaliskozpont.hu

l  MKK MISKOLCI KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT. 

3531 Miskolc, Győri kapu 27/A
Telefon: +36 46 411 747, +36 46 412 508,  
munkaugy@ifihazmiskolc.hu,  
www.miskolcikulturaliskozpont.hu

Főbb feladatok, munkák:

•  A napi műszaki üzemeltetési, 
karbantartási feladatok teljes 
körű ellátása

•   Az épület zavartalan műkö-
désének fenntartása, a terület 
gépészeti berendezéseinek 
működtetése

•   Alvállalkozókkal való maga-
biztos kapcsolattartás

•  Gépész feladatok
•  Műszaki hiba elhárítása
•   Kivitelezési feladatok végre-

hajtása utasítás szerint
•   Víz-, gáz-, fűtésszerelés, kar-

bantartás, felújítás
 
Az álláshoz tartozó elvárások:

• Önálló, precíz munkavégzés
•  Épületgépészeti berendezé-

sek ismerete
•  Gyors, kiváló problémameg-

oldó képesség
•  Jó fizikum, teherbíró képes-

ség
•  Kulturált megjelenés, visel-

kedés
•  Legalább középfokú végzett-

ség (műszaki szakirány előny)

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

•  Hasonló területen szerzett 
munkatapasztalat  

•  Felhasználói szintű számító-
gépes ismeretek (Word, Excel)

•  Tűzvédelmi szakvizsga meg-
léte

•  Víz,-gáz-, fűtésszerelői gya-
korlat 

•  Épület-üzemeltetésben szer-
zett gyakorlat

Amit kínálunk:

•  Versenyképes fizetés, cafetéri-
ával kiegészítve

•  Teljes munkaidős,  
bejelentett állás

Egyéb információ:

•  Előre tervezhető beosztással 
számolhatsz

Szükséges tapasztalat:

•  Épületüzemeltetési  tapasz-
talat

Szükséges végzettség:

•  Szakiskola / szakmunkás- 
képző

Munkavégzés helye: Miskolc

Általános karbantartó

Jelentkezés az állásra:

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérem, küldje el  
fizetési igénnyel ellátott önéletrajzát allas@malom.hu címre!

Tanuljon népi kismesterségeket 
népművészeti alkotótáborunkban!

Kurzusok, alapozófoglalkozások 
2021. július 22-27. között

a diósgyőri népi kézműves alkotóházban

Részvételi díjak: 10 000 Ft  és 30 000 Ft között.

Jelentkezés, érdeklődés:  
06 30 381 85 95,   

fmne@kezmuvesekhaza.hu,  
www.kezmuvesekhaza.hu

l Népi bútorfestés
l Vesszőbútor-készítés
l Csuhéfonás
l Úrihímzés (és több más mesterségből)

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

Akció! 2021. 07. 10-től 2021. 07. 16-ig 
Dove szappan, 100 g, 1990 Ft/kg 239 Ft 199 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs 499 Ft 399 Ft
Jar mosogató, 450 ml, 931,11 Ft/l 489 Ft 419 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg 1099 Ft 999 Ft
Felmosógarnitúra (vödör+nyél+mopfej) 1099 Ft 999 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs 1099 Ft 999 Ft
Surf mosógél, 1 l 1199 Ft 999 Ft
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml,  
   594,64-554,99 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Tapéta 10 fm/tekercs 1199 Ft 999 Ft
Vape Sport szúnyog- és kullancsriasztó, ae.,  
   100 ml, 11990 Ft/l 1399 Ft 1099 Ft
Aroxol szúnyogriasztó készülék 1699 Ft 1559 Ft
Magasfényű zománcfesték,   
   0,75 l, 2665,33 Ft/l 2499 Ft 1999 Ft
Diszperzit mennyezeti festék, 14 l, 357,07 Ft/l 5899 Ft 4999 Ft
Héra belső színes falfesték (kifutó színek),  
   5 l, 1399,8 Ft/l        9499 Ft 6999 Ft



Hazai pályán lehet bajnok a 
Miskolc American Football 
Team a magyar Divízió I-es 
amerikaifutball-bajnokság-
ban.

Rendkívül magabiztosan me-
netelt a döntőbe a két miskolci 
csapat, a Steelers és a Renegades 
fúziójából megalakult Miskolc 
American Football Team. Az 
alapszakaszt 5-0-val hozták le, 
minden mérkőzésükön negyven 
pont fölött termeltek, de a véde-
lem is kitett magáért, hiszen volt 
olyan meccsük, ahol egyetlen 
pontot sem engedtek az ellen-
félnek, és a többi találkozón sem 
szórták nekik sorra a TD-ket.

Az alapszakasz küzdelmei 
után, az elmúlt hétvégén már 
a rájátszásban volt érdekelt a 
miskolci csapat. Az egyetemi 
sportpályán nyögvenyelősen 
lendültek játékba a hazaiak, a 
fizikális focit játszó Budapest 
Titans többször eredménye-
sen támadta az arany-fekete 
szerelésében játszó miskolci-
ak irányítóját. A hazai védelem 
is extrát nyújtott azonban. Jó-
nás Máté három intercep-
tiont is begyűjtött, de nem túl 
hízelgő a vendégek számá-
ra az sem, hogy a szépítést je-
lentő két pontot a bíróktól 
kapták, egy saját célterületen 
vétett szabálytalanságnak (cél-
talan passznak) köszönhetően. 
Offense terén igazán a máso-
dik félidőben indult be a mis-
kolci henger, olyannyira, hogy 
annak megállítására nem is 

volt ellenszere a fővárosiaknak. 
Sorra jöttek a TD-k, a vége K. 
O.: 42-2-re nyertek a hazaiak.

Két touchdownnal járult hoz-
zá csapata sikeréhez Szalóki Já-
nos szélső elkapó. Ő maga is úgy 
látta „belülről”, hogy nehezen in-
dult a mérkőzés számukra.

– Kicsit mintha bennmarad-
tunk volna az öltözőben, fejben 
össze kellett szednünk magun-
kat. Ez sikerült is, a második 
félidőben már tudtuk azt hoz-
ni, amit valójában tudunk. A 
döntőre még jobban rá kell kon-
centrálni, hiszen egy jóval össze-
szedettebb csapattal fogunk ta-
lálkozni – mondta Szalóki, akit 
a Magyar Amerikaifootball-szö-
vetség által indított szavazáson 
– az edzői értékelések, valamint 

a közönségszavazatok alapján – 
az év támadójátékosának válasz-
tottak. De mutatja a miskolciak 
erejét, hogy az év védőjátékosa is 
a soraik közül került ki: Bodnár 
Benedek teljesítményét értékel-
ték a legjobbnak.

Visszatérve az elődöntőre: 
Farkas Máté támadókoordiná-
tor is azt mondta, tudták, hogy 
kemény védelemmel találják 
majd szembe magukat. – Ez be 
is igazolódott, a két szélső vé-
dőfalember nagyon gyorsan 
és erősen támadta az irányí-
tónkat. Ezzel az első félidőben 
gondjaink is akadtak, de sze-
rencsére tudtunk változtatni.

A szakember véleménye sze-
rint több olyan játékosuk is 
van, aki HFL, sőt akár váloga-

tott szinten is megállná a helyét. 
Most is voltak kulcspillanatok, 
amikor felvállalták a helyzetet 
és megvillantak. Figyelmezte-
tett azonban, a döntőben az ed-
digieknél is többre lesz szükség.

– A győzelem a cél, nem is 
lehet kérdés. Az alapszakasz-
ban 55:0-ra nyertünk a Buda-
pest Cowbells II ellen, de ezt 
az eredményt el kell felejteni; 
egy döntő teljesen más kávé-
ház, nyilván ők is maximálisan 
felkészülnek a derbire. Valami 
váratlant kell majd húznunk.

A Pannon Bowlt július 17-én, 
szombaton délután 4 órától ren-
dezik meg, a helyszínről még 
egyeztetnek, de a tervek szerint 
az egyetemi sportpályán tartják a 
bajnoki finálét.       Kujan István

Július 5-én, hétfőn 74 csa-
pat több mint ezer focis-
tájával elrajtolt a városi 
kispályás labdarúgó-baj-
nokság.

Miskolcon az 1970-es évek 
végén rendezték meg először 
a versenysorozatot. A nagy-
szabású tömegsportrendez-
vényen több mint ezer fut-
ballista rúgja a labdát hétről 
hétre négy helyszínen: az 
Egyetemváros két, valamint a 
Borsod Volán és a Szabadidő-
központ egy-egy pályáján.

– A 74 csapat két korosz-
tályban, a 35 év alattiban 
és a 35 év feletti, Old Boys, 
azaz „öregfiúk” kategóriában 
indul. A nevezéshez nem 
szükséges egyesületi formát 
öltenie a csapatoknak, ba-

ráti társaságok, munkahelyi 
közösségek is indulhatnak, 
ahogy sportorvosi igazolás 
sem szükséges. A mérkőzé-
seken játékvezetők felügye-
lik a szabályokat, és vezetik 
a jegyzőkönyvet. A bajnok-
ság népszerűségének kulcsa, 
hogy megtalálja a számítását 
a hobbifocista vagy az ifjú 
reménység ugyanúgy, mint 
a korábban professzioná-
lis szinten játszó, de az aktív 
sportolást már befejező játé-
kos – mondta a versenybi-
zottság elnöke.

Ferenci Tibor hozzátet-
te, a fiatalabbak három, míg 
az Old Boys két osztályban 
méri össze tudását. A baj-
nokok feljebb kerülnek egy 
osztállyal, míg az utolsók ki-
esnek az alsóbb szintre.

Elkezdte a felkészülést a 
DVTK női labdarúgócsa-
pata is, mely átalakult ke-
rettel és új vezetőedzővel – 
Bém Gáborral – vág neki a 
következő bajnokságnak.

Hétfőn reggel tucatnyi játé-
kossal kezdte az alapozást az 
NB I rajtjára készülő együttes, 
de már múlt hét pénteken át-
estek a játékosok az ilyenkor 
megszokott orvosi vizsgálaton.

A csapat jelentősen át-
alakult, hiszen kilencen tá-
voztak Miskolcról. A foglal-
kozáson részt vevők közül 
Stumpf Zsófia a DVTK U17-
es csapatából került fel a fel-
nőttekhez; André Antónia 
két esztendő, Balázs Csilla 
és Boros Kinga pedig fél év 
után tér vissza Diósgyőrbe.

Bém Gábor elmondása 
szerint várható még néhány 
érkező.

– Új alapokra helyezzük a 
női labdarúgást, hosszú távú 
terveink vannak, például az 
akadémiával. Olyan játéko-
sokra építenénk, akik azono-
sulni tudnak a klub filozófiá-
jával. A következő szezonban 
még a középmezőny a cél. 
A visszatérők lesznek a hú-
zóemberek, ők veszik majd 
szárnyaik alá a fiatalokat is, 
de azért még erősítenénk. Két 
könnyebb és négy nehezebb 
felkészülési mérkőzést ter-
vezünk. Ezeken tudjuk majd 
gyakorolni azt a taktikát, 
amelyet a bajnokságban is vi-
szont szeretnénk látni. Szeret-
nék visszanyúlni a régi Diós-
győr szellemiségéhez.

A jövő héttől napi két 
edzéssel készülnek majd a lá-
nyok, utána pedig következ-
nek a felkészülési mérkőzések. 
A bajnokság az augusztus 14-
ei hétvégén indul.
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A Titánok védelmét is feltörték. Fotó: Mocsári László

Több mint ezren rúgják a bőrt városszerte. Fotó: Mocsári László

Elkezdődött a  Elkezdődött a  
kispályás bajnokságkispályás bajnokság

Új edző, alakuló keretÚj edző, alakuló keret

A régi DVTK szellemiségéhez nyúlna vissza Bém Gábor. Fotó: BL

Miskolcra hozzák a döntőt Miskolcra hozzák a döntőt 

Lejátszotta első két felkészü-
lési mérkőzését a DVTK, s 
mindkettőt sikerrel vette.

A két találkozón hét gólt szer-
zett Kondás Elemér együttese, 
ami az előző, kieséssel végző-
dött szezon után némileg furcsa 
érzéssel töltheti el a szurkolókat 
– bár a vezetőedző elmondása 
szerint sem az eredmény számít 
ilyenkor, azért nem a sok diós-
győri találathoz szoktak az el-
múlt években a drukkerek.

Múlt szombaton, Miskol-
con az NB I-es Kisvárdát 
győzték le a piros-fehérek: a 
friss igazolás, Könyves Nor-
bert is betalált (tizenegyes-
ből), mellette még Asmir Sul-
jić és a kölcsönből visszatérő 
Zsolnai Richárd volt eredmé-
nyes, így nyertek 3–2-re.

A Könyvesékkel egy osz-
tályban szereplő Békéscsabát 
még könnyebben, 4–1-re győz-
ték le Telkiben, több mint fél 
órát emberhátrányban játsz va. 
Eperjesi Gábor, Zsemlye Balázs, 
Dejan Karan és Makrai Gábor 
talált be a kétszer hatvanperces 
összecsapáson.

Az első meccsen tíz, a lilák 
ellen kilenc saját nevelésű já-
tékos volt a keretben, ami a 
gólok mellett szintén hiány-
cikk volt az elmúlt években az 
Andrássy utcában.

Kondás Elemér elsősorban a 
játékot tartja ilyenkor szem előtt, 

de azért a két siker és a lőtt gólok 
is örömmel töltötték el. Kiemel-
te, mindkét mérkőzés tökélete-
sen szolgálta a felkészülésüket, 
a mutatott játék megfelel az idő-
szaknak, a játékosai hozzáállásá-
val pedig szintén elégedett.

– Láttuk a hibákat, eze-
ket folyamatosan javítani fog-
juk. Reméljük, gólképességünk 
megmarad a bajnokságra is. A 
képességfejlesztést már kiegé-
szítettük speciális gyakorlatok-
kal, bejöttek az edzőmérkőzé-
sek is, hiszen három hét múlva 
kezdődik a bajnokság. Sok új 
játékosunk van, nekik össze kell 
csiszolódni, ezért a felkészülési 
találkozókon kipróbálom, ki ki-

vel tud játszani, melyik pozíció-
ban tud a legjobban teljesíteni.

A DVTK vezetőedzőjé-
nek régi vágya volt leigazol-
ni Könyves Norbertet, aki 
szerinte nagy erősítést jelent 
majd a következő szezonra.

– Régóta ismerem, hiszen 
Debrecenben is játszott, aztán 
elkerült onnan, később pedig 
nem tudtuk visszacsábítani. 
Olyan játékos, aki tud gólt 
lőni, gyors és erős, rengeteget 
dolgozik a pályán. Olyan tí-
pusú ember, akire nagy szük-
ségünk lesz a bajnokságban – 
sorolta a szakvezető.

A héten fiatal kapust vett 
kölcsönbe a DVTK Borsos Vil-

mos személyében, emellett még 
három játékost igazolna Kon-
dás Elemér. A 191 centiméter 
magas, 20 esztendős, tehetséges 
hálóőr egy évre érkezik Paks-
ról, ám a diósgyőrieknek opci-
ós joguk van a megvásárlására.

Szombaton 18 órától a Szu-
sza Ferenc Stadionban játssza 
harmadik nyári felkészülési 
mérkőzését a csapat; az Új-
pest FC tájékoztatása szerint 
a mérkőzést a helyszínen a 
szurkolók is megtekinthetik, 
viszont a 18. életévüket betöl-
töttek kizárólag érvényes vé-
dettségi igazolvánnyal léphet-
nek be a stadion területére.

Soós P.

Könyvesre nagy szükség lesz a bajnokságban. Fotó: dvtk.eu
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Tokaj-Hegyalja és Zemplén 
legnagyobb kulturális fesz-
tiválja, a 30 éves Zempléni 
Fesztivál augusztus 13-ától 
22-éig várja a látogatókat.

Gyönyörű természeti kör-
nyezet, történelmi helyszínek, 
finomra hangolt művészet 
– ezt kínálja a nyári program, 
ami immár 30 éve a felfedezés 
örömét adja látogatóinak a 
zenei műfajokban. A közel 70 
program között találunk magas 
színvonalú komolyzenei hang-
versenyt, színházi és irodalmi 
estet, táncszínházat, jazzkon-
certet, kirándulást, kiállítást és 
gasztronómiai eseményt is. A 
Zempléni Fesztivál nem csak a 
helyi közönség körében örvend 
nagy népszerűségnek, hiszen 
vonzza az ország más vidéke-
iről érkező, minőségi kikap-
csolódásra vágyó látogatókat 
is – emelte ki Turjányi Miklós 
fesztiváligazgató az esemény 
beharangozó sajtótájékozta-
tóján, Sárospatakon. – Olyan 
válogatott művészeti palettát 
kínálunk, amelyért érdemes 
több napot, akár a teljes idősza-
kot Zemplénben tölteni.

Hozzátette, a fesztivál prog-
ramsorozata nem jöhetne létre 
hozzájárulások, támogatások 
nélkül. Megemlítette mások 
mellett a kulturális államtit-
kárságot, a Nemzeti Kulturális 
Alapot és az új kiemelt támoga-
tójukat, az MVM Zrt.-t, miköz-
ben a helyi cégek, önkormány-
zatok és szakmai partnerek 
évek óta töretlen lelkesedéssel 
támogatják a rendezvényt.

Sárospatak mellett Sátor-
aljaújhely, Szerencs és Tokaj, 
továbbá egy tucat más zempléni 
település szabadtéri helyszínei 

és legszebb műemlékei adnak 
otthont élvonalbeli magyar és 
külföldi szólisták, népszerű 
együttesek produkcióinak. A 
látogatók a rendezvényekhez 
kapcsolódóan több mint egy 
tucat pincészet kiváló borait is 
megkóstolhatják.

A programok többségét 
továbbra is a komolyzene mű-
fajához tartozó koncertek al-
kotják, de hagyományosan erős 
a jazzkínálat, a társművészetek 
pedig a legmagasabb színvona-
lon képviseltetik magukat. A 
színházi és irodalmi estek mel-
lett táncszínházi produkciók 
színesítik a választékot, s idén öt 
kiállítás nyílik a fesztivál kere-
tében – sorolta Hollerung Gábor 
művészeti vezető, kiemelve az 
augusztus 13-ai, pénteki nyitó-
hangversenyt, ahol a Budafoki 
Dohnányi Zenekar működik 
közre, az est szólistája Lendvai 
József hegedűművész, karmes-
tere pedig maga Hollerung 
Gábor lesz.

Csak néhány további 
programelem: az idén 70 éves 
Magyar Állami Népi Együttes 

táncosai az immár 20 éves, 
Jubileumi Naplegendát ele-
venítik meg augusztus 14-én, 
szombaton 8 órától a Tokaj 
Fesztiválkatlanban. A sáros-
pataki várudvarban augusztus 
17-én este „Főhajtás a Queen 
életműve előtt” alcímmel a 
Budapest Jazz Orchestra egye-
dülálló próbálkozásként „jazzes 
köntösben” szólaltatja meg a 
legendás angol együttes dalait, 
s ehhez olyan énekeseket nyert 
meg, mint Wolf Kati, Csordás 
Levente és Kocsis Tibor. A 
tokaji Paulay Ede Színházban 
Lackfi János ezúttal egy teljes 
történelmi-irodalmi panop-
tikumot és persze verseket 
vonultat föl a hallgatóság előtt 
Szilágyi Örzsébet Modernát 
megkapta címmel. Ez augusz-
tus 18-án, szerdán lesz. Másnap 
a könnyebb műfajt kedvelők 
is kitűnő programra lelnek: a 
Monarchia Operett társulata 
a Fesztiválkatlanban lép fel, 
Huszka Jenő – Szilágyi László: 
Sissi, a magyar királyné (Erzsé-
bet) című előadását mutatják be 
– Waldeck grófnő szerepében 

Oszvald Marikával. Augusztus 
21-én, szombaton – szintén a 
Tokaj Fesztiválkatlanban – 8 
órától Leonard Bernstein West 
Side Story szvitje és Carl Orfftól 
a Carmina Burana lesz hallható. 
Az augusztus 22-ei záróhang-
versenyen hat trombitaművész 
és az egykori fesztiválalapító, 
a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
igazi Trumpetissimo – Trom-
bitagálával fejezi be a jubileumi 
fesztivált.

A fennálló veszélyhelyzet 
miatt a rendezvény lebonyo-
lításakor a szervezők mesz-
szemenőkig figyelembe veszik 
a hatályos jogszabályokat, 
aktuális rendelkezéseket. Vé-
dettségi igazolvány nem kell, 
de a szervezők kérik, hogy aki 
tudja, elővételben vásárolja meg 
a jegyeket, mert szigorúan tar-
tani fogják a létszámot az egyes 
rendezvényhelyszíneken.

A programokról részletes 
információ a www.zempleni-
fesztival.hu honlapon, valamint 
a fesztivál Facebook-oldalán 
található.

Kujan István

Július 11-14. között 17:00-től 
a Művészetek Háza Béke Art 
mozitermében a Kövek című 
magyar dokumentumfilmet 
vetítik.

Dobray György Balázs 
Béla-díjas rendező dokumen-
tumfilmje az Európa-szerte 
botlatóköveket elhelyező 
német szobrászról, Gunter 
Demnigről és különböző 
országokból érkezett önkén-
tesekről szól, akik elhanya-
golt zsidó temetőket tesznek 
rendbe Magyarországon. 
Budapesten kéthetes tábort 
szerveznek különféle hátterű 
európai fiatalok részvételé-
vel, akik önkéntesként egy 

zsidó temetőben tisztítják 
meg az elhanyagolt sírokat. 
A német képzőművész, Gun-
ter Demnig botlatóköveket 
készít a holokauszt áldozatai-
nak emlékére. Már több mint 
74 000 ilyen emlékművet 
helyezett el Európa-szerte 26 
országban. A film tavaly a 
9. Budapesti Zsidó és Izraeli 
Filmfesztivál programjában 
mutatkozott be.

Az előadásokra jegyek 
foglalhatók a www.cinemis.
hu honlapon, vagy elővételben 
vásárolhatók a mozi jegy-
pénztárában, nyitvatartási 
időben (minden nap 15:00-
20:00 között a Rákóczi utca 5. 
szám alatt). Helyár: 650 Ft

Hagyományaihoz híven, 
a CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál idén 
is igyekszik bemutatni a 
magyar közönségnek a világ 
filmművészetének legfris-
sebb, legkülönlegesebb és 
legszínvonalasabb alkotásait.

Sok nagyjáték-, kisjáték-, 
dokumentum- és animációs 
filmet a miskolci CineFes-
ten láthat először a magyar 
közönség. A fesztivál ezért is 
rendkívül népszerű találkozási 
helyszíne nemcsak a filmsze-
rető közönségnek, hanem a 
filmes szakmának is. A filmes 
alkotók, szakemberek nem-
csak egymással találkoznak 
Miskolcon, hanem közvetlenül 
beszélgethetnek a közönséggel 
is, és kedvükre válogathatnak a 
sokszínű szakmai programok, 
vetítések, workshopok között.

Az idei játékfilmes verseny-
programot már két különleges 
alkotás is erősíti.

Blerta Basholli rendező Hive 
c. filmje egy koszovói alkotás, 

amely a 2021-es Sundance 
Film fesztiválon – a rendez-
vény történetében először 
– „mindent vitt”: elnyerte a 
legjobb film, a legjobb rendező 
és a közönség díját is. A Hive 
egy családanya életét mutatja 
be a koszovói Velika Kruša fa-
luban. Ez a település szenvedte 
el a legnagyobb mészárlást 
a szerb megszállás alatt, sok 
férfit elhurcoltak és kivégeztek. 
A megmaradtak pedig nem 

nézik jó szemmel a megözve-
gyült Fahrije erőfeszítéseit, aki 
nő létére dolgozik, és pénzt 
keres: a falu többi asszonyát 
összefogva ajvárt készít, amit 
a városi szupermarketnek ad 
el. A kezdeményezés sikeres 
vállalkozássá növi ki magát 
– a film igaz történet alapján 
készült.

Jasmila Zbanic rendező 
már az első filmjével, a 2006-
os Szerelmem, Szarajevóval 

megmutatta, hogy elképesztő 
érzékenységgel tud mesélni a 
boszniai háború traumáiról. 
A CineFesten magyarországi 
premierként vetített Quo 
vadis, Aida? című alkotását 
2021-ben Oscarra nevezték a 
legjobb külföldi film kategóri-
ában. Nemzetközi koproduk-
cióban, nagy költségvetéssel 
készítette el a srebrenicai 
mészárlást bemutató megrázó 
filmjét. A címszereplő hőse 
a műnek Aida, tolmács az 
ENSZ-bázison, és ő az, aki 
a sok, nála erősebb akarat 
ellenére meg akarja menteni a 
családját a város eleste után. A 
fikciós cselekményszál mellett 
a rendező sok fájó tényt is 
megmutat az alkotásban. A 
főbűnösök mi vagyunk: az 
érdektelenek, a tudatlanok, a 
tétlenek.

Idén is több jelentős magyar 
filmnek a 17. CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztiválon 
lesz a premierje. A filmeket az 
alkotók nagy része is elkíséri 
majd Miskolcra.

Erős programmal készül a 17. CineFest Erős programmal készül a 17. CineFest 

Blerta Basholli Hive c. filmje a 2021-es Sundance feszti-
válon mindent vitt

Zsidó sírkertekbe  Zsidó sírkertekbe  
kalauzolják a nézőket kalauzolják a nézőket 

A Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány kezdemé-
nyezéseként indul Miskolcon a Szépkorúak Filmklubja, 
mely júliustól novemberig várja a filmkedvelő nyugdíja-
sokat minden hónap utolsó hétvégéjén.

A Művészetek Háza Urá-
nia Art moziterme ad otthon 
a vetítéseknek, melyek első 
alkalmai július 24-én és 
25-én lesznek. Az előadások 
ingyenesek, jegyek igényel-
hetők a Dr. Hilscher Rezső 
Szociális Közalapítványnál, 
a 06-70/395-2618-as tele-
fonszámon. Az előadásokra 
csak nyugdíjas-igazolvány-
nyal rendelkezők regiszt-
rálhatnak, a moziban jegy-
vásárlásra nincs lehetőség. 
A regisztrációt követően a 
jegyek július 19-én a város-
háza aulájában vehetők át 9 
és 10 óra között.

A két megtekinthető film:
Július 24., 14:00 – Szabad

úszók
Bertrand a negyvenes 

éveihez közeledve úgy érzi, 
nem találja helyét a világban. 
Már közel két éve nem talál 
munkát, gyerekei pedig a 
világ legnagyobb lúzerének 

tartják, és hát nem is nagyon 
tudna velük vitatkozni ezen. 
Bár felesége végtelenül tü-
relmes vele, a férfi úgy érzi, 
teljesen kicsúszott a lába alól a 
talaj. Egy nap megpillant egy 
hirdetést, amelyben amatőr 
szinkronúszó csapatba keres-
nek tehetséges jelölteket. Úgy 
dönt, belevág, és ez a döntés 
örökre megváltoztatja az 
életét.

Július 25., 14:00 – A veréb is 
madár

Holló Zoltán, az Ultra-
patyolex feltalálója úgy érzi, 
azért utasították vissza talál-
mányát, mert öccse Nyugaton 
él. Így érthető, hogy nem 
örül évek múltán hazatérő 
testvérének, különösen mikor 
kiderül, hogy a Kaliforniában 
megtollasodott Alexander 
még menyasszonyát is el akar-
ja csábítani. Ám a mulatságos 
kalandokban ő sem marad 
alul…

Ingyenes mozijegyek  Ingyenes mozijegyek  
a szépkorúaknak a szépkorúaknak 

JUBILÁL A ZEMPLÉNI  JUBILÁL A ZEMPLÉNI  
FESZTIVÁL FESZTIVÁL 

A fesztivál gyönyörű természeti környezet várja a látogatókat 
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Hirdetés

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink 
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
Július 10., szombat 19:00 Producerek, bérlet-

szünet, Nagyszínház
Hazatérés, bérletszünet, Kamara
Július 16., péntek 20:30 Feketeszárú cseresz-

nye, bérletszünet, Nyári Színház
Július 17., szombat 19:00 Producerek, bérlet-

szünet, Nagyszínház
Hazatérés, bérletszünet, Kamara
PROGRAMOK
Július 10., szombat
11:00 Törvényen kívül – kiállításmegnyitó, Rá-

kóczi-ház
16:00-24:00 Fröccsfesztivál - az avasi pinceso-

rok egyes vendéglátóhelyei
16:00-20:00 Vár a piac – kézműves termékek, 

diósgyőri Vásártér
Július 11., vasárnap
9:00-17:00 A könyv tere – egy bolgár illusztrá-

tor tárlata utoljára látogatható, Rákóczi-ház
9:00 Vasútmodell- és makettbörze, VOKE Vörös-

marty Mihály Művelődési Ház
9:00 Borsod MTB Series #3, görömbölyi pin-

cesor
18:00 Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar 

térzenei koncertje, Erzsébet tér
Július 12., hétfő
16:30 Dia� lmvetítés, Pontközpont (Széchenyi 

19. fszt./7. – Weidlich-udvar)
17:00 Német klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár
18:00 Jógaóra, Népkert
Július 13., kedd
10:00 Vezetett társasjátékozás 9-14 éveseknek, 

Pontközpont (Széchenyi 19. fszt./7.)
17:00 Páholy 25: Lévay József – Békési Gábor 

irodalomtörténész előadása, Thália-ház
Július 14., szerda
15:00 Alkossunk együtt! – nyílt festőnap, József 

Attila Könyvtár
Július 15., csütörtök
9:30 Beszélgetés mesekönyvekről, Pontközpont
10:00 Babusgató klub, II. Rákóczi Ferenc Megyei 

és Városi Könyvtár

16:30 Mesekockák – dia� lmklub, József Atti-
la Könyvtár

Francia klub, Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyv-
tár

Július 16., péntek
15:00 Garantált városnéző séta Miskolctapol-

cán, Ellipsum Élmény- és Strandfürdő be-
járata

19:00 A Grund – Vígszínházi � úzenekar kon-
certje, Művészetek Háza

(Magyar) Dixie-parádé – Muzsikáló udvar, Nyi-
las Misi Ház

20:00 Csárdáskirálynő – Pesti Művész Színház-
zal, Lovagi Tornák Tere

Július 17., szombat
10:00 Garantált városnéző séta a történelmi 

Avasra, Tourinform Iroda (Széchenyi 16.)
20:00 Supernem + Ricsárdgír – koncert, Hely-

nekem
20:30 Zártosztály és a Bakancsos Edda tagjai, 

Gárdonyi Géza Művelődési Ház
22:00 Video Disco, Helynekem
MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Július 8-14., csütörtök-szerda, naponta 

16:30 A szerelem nem várhat, 19:00 Minari 
– A családom története

Július 15-21., csütörtök-szerda, napon-
ta 16:30 Becsúszó szerelem, 19:00 Tolva-
jok társasága

Művészetek Háza, Béke-terem:
Július 8-10., csütörtök-szombat, naponta 

17:00 Tobi színei
Július 8-14., csütörtök-szerda, naponta 

19:30 Sweat
Július 11-14., vasárnap-szerda, napon-

ta 17:00 Kövek
Július 15-21., csütörtök-szerda, naponta 

19:30 Diana esküvője
Július 15-16., csütörtök-péntek és 19-21., 

hétfő-szerda, naponta 17:00 Fellini – A 
lélek festője

Július 17., szombat 17:00 Húsz óra
Július 18., vasárnap 17:00 Requiem

PROGRAMAJÁNLÓ ISMÉT NYITVA A GASZTROPLACC ISMÉT NYITVA A GASZTROPLACC 
Az elmúlt időszak legdinami-
kusabban fejlődő és óriási nép-
szerűségnek örvendő gaszt-
roeseménye, a GasztroPLACC 
Extra a Lovagi Tornák Tere 
előtt található vásártéren várja 
az ízek rajongóit. Közösségi 
hangulat és a régió élvonalbeli 
éttermeinek street food alko-
tásai, kiváló borászai várják a 
vendégeket.

A népszerű gasztroesemény 
idén három alkalommal várja 
az érdeklődőket a Lovagi Tor-
nák Tere előtti vásártéren, a jú-
lius 3-ai volt az első. Street food 
alkotások, finomabbnál fino-
mabb borok, zene és kiváló han-
gulat - így várta a gasztronómia 
szerelmeseit július első szom-
batján a GasztroPlacc Extra. Az 
esemény továbbra is nagy nép-
szerűségnek örvend, a Lovagi 
Tornák Tere előtti tér rövid idő 
alatt megtelt a járvány miatti le-
zárásokat feledni és végre szóra-
kozni vágyó, jókedvű emberek-
kel. A finom falatokat ezúttal 
az Anyukám Mondta Étterem, 
a Végállomás bistro&wine, a 
Vendéglő a Pisztrángoshoz vagy 
a DZ Burgers, a csodás nedűket 
pedig a Gallay Kézműves Pince, 
Csáter Apó Pincéje,a Palmetta 
Pincészet és a Palkó Borok szál-
lította. A jó hangulatról most is 
a GasztroPLACC rezidens dj-je, 
LuiBig gondoskodott. Az ízek 
szerelmeseit legközelebb július 

24-én, majd 31-én várják Diós-
győrbe. A rendezvény család- és 
kutyabarát. A kicsiket játszósa-
rok várja, a négylábú kedven-
ceknek pedig frissítővel készül-
nek a szervezők, a belépés pedig 
– ahogyan eddig is – térítés-
mentes.

Zenélő Galéria
Az MKK további két prog-

ramra is felhívja a figyelmet. A 
Zenélő Galériában nemcsak a 
nyári hangulat garantált, de a 
műfaji kalandozások is a zene 
világában, frissítő italok és jó 
társaság. A szervezők várnak 
mindenkit a Rákóczi-udvarban 

július elejétől olyan fellépőkkel, 
mint a Bartók Népzenei Pro-
jekt, a Latin Projekt, ez utóbbi az 
igazán pörgős latin zenékkel és 
közismert slágerekkel varázsol 
felszabadult, vidám hangulatot a 
koncertjein. Ott van még Nahaj-
Pee vagy az Eseti Esti Műszak, 
ami egy alapvetően friss formá-
ció, de repertoárjukban ugyan-
úgy megtalálható a blues, mint 
a blues-rock és sokszor funkys, 
időnként jazzes elemeket is fel-
vonultatnak zenéléseik során. A 
helyszín a Miskolci Galéria Rá-
kóczi-házának udvara. A Zenélő 
Galéria alkalmain a Szövetség a 
Bükki Borvidékért tagjai kínál-

ják finomabbnál finomabb ne-
dűiket a betérő vendégeknek.

Belvárosi Zenei Esték
Végül pedig a belváros is meg-

telik zenével, ahol július elejétől 
öt alkalommal várják az érdek-
lődőket nyáresti kikapcsoló-
dásra, baráti találkozásokra a 
Belvárosi Zenei Esteken, ahol 
a talpalávalót a La Barriere, a 
Vadkelet, Dj LuiBig és a Gulyás 
Szabina – Sajó Tamás duó biz-
tosítja, olyan helyszíneken mint 
az aMűvész Klubkávézó terasza, 
az Impresszó Club-Étterem és a 
Döner King Ételbár közötti tér 
és a Gofrim-udvar.

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

HITELKIVÁLTÁS – 7 M Ft-ig, 
csökkentjük a törlesztőrészleteket*

FELÚJÍTÁSI KÖLCSÖN
3 M Ft akár havi 24 476 Ft-tól*

BABAVÁRÓ HITEL
10 M Ft havi 50 000 Ft-tól*

Keressen bizalommal!

06-30/260-54-24
* A hirdetés kizárólag a figyelem felkeltésére szol-
gál, jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem mi-
nősül ajánlattételnek!

HITELÜGYINTÉZÉS 
AZ ÖN OTTHONÁBAN 

– DÍJMENTESEN!

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.

Rendkívüli népszerűségnek örvendett július első szombatján a GasztroPLACC. Fotó: 
Mocsári László



Akkor és most. A diósgyőri evangélikus gyülekezet magja a Má-
ria Terézia által idetelepített felvidéki szlovák és német ajkú evan-
gélikus lakosság. Első imaházuk és a tanítói lakás 1798-ban épült. 
1898. július 3-án végül letették a mai templom alapkövét (közben a 
gyülekezet 1896-ban egyházközség lett), és 1902. november 9-én 
megtarthatták a templomszentelőt is. Az eklektikus stílusú temp-
lom tervezője Szvetlik Mátyás és Murányi Lajos volt. A templom-
építő lelkész, Nemes Károly nevét emléktáblán örökítették meg. A 
templom melletti parókiát 1898 és 1899 között építették. Az egy-
házi épületek a Diósgyőri vár elővárára épültek, ez az alapok ásásá-
nál derült ki. A templom felújítása 2007-ben fejeződött be. Bár a nö-
vényzet az elmúlt évtizedekben megnőtt, a templom jellegzetes 
tornya, valamint a vár egyik tornya és az újjáépítéshez szükséges 
daruk így is jól kivehetők. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képes-

lapja és Beregi László fotója)

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

Mozaik Miskolci Napló12

Festmények, nippek, játékok, bútorok és egyéb csecsebecsék – július első vasárnapján is színes volt a választék a Miskolci Régiségvá-
sáron. A program a járványügyi korlátozások fokozatos enyhítésének köszönhetően június elején hét hónap szünet után tért vissza. A 
régiségek kedvelői a múlt hónaphoz hasonlóan ezúttal is  is lelkesen vetették bele magukat a kincskeresésbe. A sétálóutca és terei már dé-
lelőttre megteltek emberekkel, akik boldogan válogattak a kereskedők portékái között. Habár a múlt hónapban még fennmaradt korlá-
tozások az előző régiségvásárt sem érintették, a mostani rendezvényen már még szabadabban mozoghattunk: maszk nélkül ugorhatott 
be bárki az ilyenkor is nyitva tartó üzletekbe, ahol már létszámkorlát sem volt. A nézelődést, kutatást, vásárlást követően pedig védett-
ségi igazolvány és maszk nélkül ihatott-ehetett bárki a miskolci vendéglátóhelyeken, most már akár beltéren is. T.Á. | Fotó: Mocsári László

GazdikeresőGazdikereső

Könyvújdonságok a Géniusztól 
1

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunk-
ban ezúttal is könyvújdonságok címét rej-
tettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat 
végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! 
Beküldési határidő: 2021. augusztus 4. 
E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A he-
lyes megfejtések beküldői között könyv

utalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváru-
ház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Örökre 
Görögbe, Choleranapló, Jesus Herrera, Showbusiness 
Hungary – Bevezetés a celebiparba. Nyertesek: Szirtesné 
Pintér Edit (Miskolc) és Tóth Béla Péterné (Miskolc). Gratulá-
lunk, nyereményüket postán küldjük el.

RÉGISÉGVÁSÁRRAL  RÉGISÉGVÁSÁRRAL  
INDULT A HÓNAP INDULT A HÓNAP 

Ezen a héten Hektort (5354), a Miskolci Állategészségügyi 
Telep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő 
oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva 
kerül az új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es tele-
fonszámon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Miskolc, Lo-
rántffy u.
Fajta: keverék
Kor: 13 év
Neme: kan
Szín: rajzos
Súlya: 32,10 kg
Magasság: 57 cm

Hektor a legidősebb a tele-
pen. Korát meghazudtolóan ak-
tív kutya, imád sétálni, minden 
alkalommal izgatottan várja a 
kenneljében. Lehetetlen kihoz-
ni a sodrából. Bátran ajánlható 
gyermekes családnak vagy idős 
emberek társának is.

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában július 
11-én, vasárnap délután 4 
órától a hejőcsabai refor-
mátus templomból közvetí-
tenek. Igét hirdet: Jobbágy 
Bertalan lelkipásztor.

Július 11-én, vasárnap déle-
lőtt fél 9 és 10 órakor lesznek 
istentiszteletek a Deszkatemp-
lomban, ahol mindkettőn 
nagytiszteletű ifj. Csomós Jó-
zsef református lelkipásztor 
hirdeti majd Isten Igéjét. Hit-
oktatókat keresnek a Mis-
kolc-Tetemvári Református 
Egyházközségben.

Július 16-án, pénteken 17 
órától tartják a karmelita 
templom Kármelhegyi Bol-
dogasszony búcsúját. Az ün-

nepi szentmisét Vörös András 
karmelita tartományfőnök 
mutatja be. Előző napon, csü-
törtökön, ugyancsak a 17 órai 
szentmisén lelkigyakorlatos 
szentbeszédet mond a tarto-
mányfőnök.

Idén új helyszínről, Tiszaúj-
városból indul a 22+ gyalogos 
zarándoklat Máriapócs felé 
július 15-étől 17-éig. Jelentke-
zés a www.ifjusagizarandok-
lat.hu weboldalon.

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.

KOMPOSZT-KOMPOSZT-
HALMI  HALMI  
TÖRTÉNETEK TÖRTÉNETEK 
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