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Aki meghonosította  Aki meghonosította  
a slam poetryt Miskolcona slam poetryt Miskolcon

Neves színészgárda, zöld háttér előtt kibontako-
zó sztori: ez a Hazatérés. Mégis, pusztán ennyiből 
nagyobb eséllyel asszociálunk a legutóbbi Pókem-
ber-széria 2. felvonására, mint Harold Pinter 1964-
es drámájának újramesélésére. Pedig itt a zöld hát-
tér nem CGI, hanem a Miskolci Nemzeti Színház 
díszlete. Pedig itt nem egy laza hálószövő pók a fő-
hős, hanem a főhősöket szövi be a laza pókháló.

Cikk a 7. oldalon

Apokalipszis és feltámadás  Apokalipszis és feltámadás  
a Férfibolygóna Férfibolygón

PONT ITT A LEGJOBBPONT ITT A LEGJOBB

Az elmúlt hetekben mintha egy túlburjánzó kémfilm-
ben lennénk. Az Orbán-kormány volt titkosszolgálati 
minisztere, Demeter Ervin, román ügynököket emleget 
Miskolcon és a megyében, a Pegasus lehallgatási bot-
ránytól hangos az országos média, és újra előkerült a tit-
kos városházi kamerák története is. Bazin Levente több 
ízben is megszólalt ezekben az ügyekben, vele jártuk 
körül a kémtörténeteket.

– Mit gondolt, amikor elő-
ször olvasta Demeter sorait?

– Kétszer megtöröltem a 
szemem, mert nem hittem 
annak, amit látok, hallok. 
Ez még az a videó volt, ami-
kor egy beszédében a volt tit-
kosszolgálati miniszter egy 
álmáról beszélt, amiben ro-

mán titkos ügynökök akar-
ják őt megölni. Aztán egy 
interjúban megerősítette az 
állításait, most meg a legfris-
sebb interjúban újra és még 
határozottabban elmondta 
ugyanazt, néhány új, még sú-
lyosabb állítással kiegészítve.

Folytatás a 3. oldalon

Román titkosszolgálat Román titkosszolgálat 
Miskolcon a Fideszben?Miskolcon a Fideszben?

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi pontha-
tárokat csütörtök este, ezzel eldőlt, hogy a mintegy 102 ezer 
jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be 
egyetemre, főiskolára.

Országosan a legtöbb jelent-
kezőt mérnök-informatikus 
alapszakra vették fel, ezt követi 
az ápolás és betegellátás, majd 
a gazdálkodási és menedzs-
ment alapszak. Ezzel nagyrészt 
rímelnek a Miskolci Egyetem 

adatai, ahová idén 2020-hoz 
képest közel 12 százalékkal 
több, mintegy 2200 jelentke-
zőt vettek fel: az állami ösztön-
díjas helyeken 1763 fővel, az 
önköltségesen pedig 441-gyel 
nőtt a hallgatók száma. A jo-

gász osztatlan képzésre vet-
ték fel a legtöbb embert (252), 
de népszerű volt a fiatalok kö-
rében a gazdálkodási és me-
nedzsment (97), a mérnök-in-
formatikus, valamint az ápolás 
és betegellátás (gyógytornász) 
alapképzés is (70). A korona-
vírus-járvány miatt egy év ki-
hagyás után tartottak ország-
szerte hivatalos ponthatárváró 
eseményt, Miskolcon a Szinva 

terasz adott otthont a prog-
ramnak. Fellépett mások mel-
lett a Sky Fanatic, a Z.enemi és 
Dzsúdló is. A diákok SMS-ben 
közvetlen értesítést kaptak, de 
a felvi.hu-n is tájékozódhat-
nak a ponthatárokról. A Pont 
Ott Partyt a korábbi években a 
Helynekem és a RádióM szer-
vezte, idén Miskolc önkor-
mányzata és a Bosch is csatla-
kozott hozzájuk.

Mintegy 1,7 milliárd forint 
értékű beruházással épít új 
logisztikai üzemet a Mis-
kolc-Alsózsolca Ipari Park-
ban a Magyar Posta.

A már épülő létesítmény 
alapkövét hétfő délelőtt rakta le 
Juhász Edit nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért és közműszol-
gáltatásokért felelős államtitkár, 
Csöbör Katalin (Fidesz) ország-
gyűlési képviselő és Menyhárt 
Zoltán, a Magyar Posta Zrt. lo-
gisztikai fejlesztési igazgatója.

Az államtitkár elmondta, 
az új logisztikai központ ki-
emelten fontos mérföldköve a 
Magyar Posta stratégiai jelen-
tőségű MPL+ logisztikai pro-

jektjének, amely a társaság ver-
senyképességének megőrzése, 
valamint csomaglogisztikai 
rendszerének modernizálása 
érdekében indult.

– A magyar állam mint tu-
lajdonos részéről elvárás a Ma-
gyar Posta felé, hogy a belföldi 
csomagpiac első számú szol-
gáltatójává váljon. Ehhez vitat-
hatatlanul modern logisztikai 
infrastruktúrára van szükség. 
Éppen ezért minden rendelke-
zésre álló eszközzel támogat-
juk a társaság azon törekvéseit, 
amelyek a logisztika fejleszté-
sére, a szolgáltatás- és termék-
portfólió megújítására irányul-
nak – hangoztatta Juhász Edit.

Folytatás az 5. oldalon

A térség érdekeit szolgáljaA térség érdekeit szolgálja
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 

Barcsai László tíz éve formálja Miskolc under-
ground művészeti életét, vezeti a fiatal tehetsége-
ket, és segít olyan kulturális közeget kialakítani 
a városban, ahol a már nagyobb tapasztalattal 
rendelkező alkotók is szellős teret kaphatnak. A 
legnagyobb visszhangot kiváltó munkája a slam 
poetry műfajának miskolci honosítása. Emellett 
számos egyéb kultprogramot is szervezett.

Portré a 4. oldalon



Veres Pál a héten Szarka Dé-
nes és Révész Péter válasz-
tókerületét kereste fel, hogy 
megnézze a fejlesztéseket, és 
feltérképezze a problémákat.

– Tudom, hogy nem állhat 
minden utcasarkon rendőr, de 
a közterületi italfogyasztás-
sal és a szemeteléssel kezdeni 
kell valamit – panaszolja ne-
künk a Szentgyörgy utcában 
élő Erzsébet, miután hossza-
san magyarázta Veres Pál pol-
gármesternek és Szarka Dénes 
képviselőnek, hogy melyek a 
leginkább neuralgikus pon-
tok a lakótömbben. Sokan 
nem a szemetesekbe dobják 
a hulladékot, a házak között, 
a padoknál isszák meg a napi 
italadagjukat, de sok az eldo-
bott cigicsikk és a fel nem sze-
dett kutyagumi is. – Azt gon-
dolom, hogy a lakók is nagyon 
sokat tehetnének azért, hogy 
szebb környezetben élhessünk. 
Ez a mi felelősségünk is. Le-
gyen már igénye az emberek-
nek a szépre, a jóra! – fakad ki 
az idős asszony.

A problémák ellenére  
szeretik

Az újabb városrészi bejáráson 
ezúttal a Szentgyörgy úti posta 
környékét és az Áfonyás utcát 
tekintették meg a városvezetők 

és a polgármesteri hivatal osz-
tályvezető szakemberei. Ahogy 
eddig, úgy most is a megoldásra 
váró problémákra fókuszáltak, 
maximálisan figyelembe véve a 
helyiek igényeit. Néha az volt az 
érzésünk, hogy spontán utca-
fórumon vagyunk, ahol bárki 
elmondhatja, meglátása szerint 
hogyan lehetne élhetőbbé tenni 
a környéket.

Mondjuk azzal, hogy meg-
gátolják a „rallizást”. Mert-
hogy vannak, akik hobbiból 
gyorsulgatnak, driftelgetnek a 
szűk avasi utcákban több helyi 
elmondása szerint is. Sűrűbb 
rendőri ellenőrzésekkel ezt ki 
lehetne küszöbölni – hangzik 
a panaszra adott válasz. De fel-
merül, hogy a Szentgyörgyre 
felfelé vezető, meredek utcán a 
járda nem akadálymentesített 
– így a kismamák az úttesten 
kénytelenek tolni a babako-
csit. Autóforgalomban. A pol-
gármester azonban más prob-
lémákról is tudomást szerzett.

– Ez egy szép környék egyéb-
ként, sok zöld területtel, ahol a 
gondok abból adódnak, hogy 
viszonylag kis területen na-
gyon sokan laknak a tízeme-
letes épületekben – mutatott 
körbe Veres Pál. – A járdák, 
lépcsők állapota, a szemete-
lés mellett abból adódik gond, 
hogy egyesek nem tartják be a 

legalapvetőbb együttélési sza-
bályokat sem.

Szarka Dénes beszámolt az 
eddig megvalósult fejlesztések-
ről is: bővült a lámpák és a par-
kolóhelyek száma, egyes járda-
szakaszokat pedig kijavítottak 
és akadálymentesítettek. De 
még tovább növelik a hulla-
dékgyűjtők számát, és felme-
rült, hogy fekvőrendőrt is ki-
helyeznének.

A bejáráson kiderült az is, 
hogy – a közrenddel kapcso-
latos problémákat leszámítva 
– a lakók szeretnek itt élni, az 
Avason ugyanis szinte minden 
helyben elérhető.

Civil összefogással
A Vörösmarty városrészt is 

magába foglaló, nyolcas szá-
mú választókerületben folyta-
tódott szerdán a polgármesteri 
bejárássorozat. Az elmúlt idő-
szak fejlesztéseit Révész Péter, 
a térség önkormányzati képvi-
selője mutatta be Veres Pálnak.

Mint elhangzott, a közel-
múltban a körzet az egyik 
legnagyobb fejlesztése volt a 
Görgey utcai buszmegálló és 
környezetének felújítása. Ré-
vész Péter elmondta, a mun-
kálatok során kiszélesítet-
ték a buszöblöt és az alapját is 
megerősítették a Városgazda 
munkatársai. A város zöldíté-

si programjához is igazodtak 
a képviselő elképzelései, ennek 
köszönhetően a sportcsarnok 
előtt és a városrész más pontja-
in is kihelyeztek a sétálóutcai-
akhoz hasonló virágfákat.

– Ellátogattunk még a Vö-
rösmarty utcára, ahol a lakos-
sági igényeket kiszolgálva egy 
tizenkét állásos új parkoló fog 
megvalósulni a közeljövőben, 
illetve a területre egy térfigyelő 
kamerát is telepítünk a bizton-
ságérzet fokozása érdekében – 
mondta.

A képviselő hozzátette, hogy a 
Dankó Pista utcai játszóteret ci-
vil összefogással tették rendbe. 
Itt a helyi közösség többek kö-
zött lefestette a padokat, és a kül-
téri játszóeszközöket is felújít-
hatta. Veres Pál példaértékűnek 
nevezte azt a közösségi munkát, 
ami a városrészben zajlik.

– Nagyon jó az, hogy lehet 
támaszkodni a civilekre, a la-
kóközösségekre, nekünk ez 
is a célunk, és annak idején a 
választási kampányban is az 
volt az ígéretünk, hogy min-

den városközpontban létreho-
zunk egy közösségi teret. Itt 
ez, vagyis a Célpont már mű-
ködik, ráadásul abszolút pél-
daértékűen, ha tetszik, jógya-
korlat-projektként végzik a 
dolgukat – hangsúlyozta a vá-
rosvezető, aki hozzátette még: 
bízik benne, hogy ez jó példa 
lesz majd más városrészeknek, 
lakóközösségeknek is.

A választókerületek polgár-
mesteri bejárása a jövő héten 
folytatódik.

Kujan István, Tajthy Ákos

Aktuális
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Időnként spontán utcafórummá vált a választókerületi bejárás. Fotó Mocsári László

A Regőczi alapítvány a ví-
rusjárvány miatt csonká-
vá vált családoknak kínál 
személyre szabott segítséget. 
A miskolci önkormányzat – 
azonosulva a célkitűzésekkel 
– támogatja a szervezetet.

A Regőczi István Alapítvány 
a Koronavírus Árváiért szer-
vezetet Áder János köztársasá-
gi elnök és felesége, Herczegh 
Anita hozta létre azzal a cél-
lal, hogy – saját megfogalma-
zásuk szerint – minden olyan 
csonkává lett, gyermeket ne-
velő családot, édesanyját vagy 
édesapját a Covid miatt elve-
szítő fiatalt támogassanak, aki 
megtiszteli bizalmával az ala-
pítványt. Mint honlapjukon 
írják, az alapítványtól minden 
gyermek személyre szabott se-
gítségre számíthat attól függő-
en, hogy mire van szüksége: 
ösztöndíjra, lakhatási támoga-
tásra, szociális juttatásra vagy 
éppen közlekedési támogatás-

ra. Mindezek mellett számos 
további olyan gondoskodá-
si formát is kínálnak, amely a 
gyermekek fejlődését, gyara-
podását, tanulását, megélheté-
sét segíti.

– Miskolc önkormányza-
ta együttérez a járványhelyzet 
miatt személyes tragédiákat 
megélni kényszerült családok-
kal és gyermekekkel, és teljes 
mértékben azonosul a Regő-
czi alapítvány célkitűzéseivel, 
ezért támogatja őket, és lehető-
ségeihez mérten saját eszközei-
vel is igyekszik felhívni a figyel-
met a szervezettől igényelhető 
támogatásra – hangsúlyozza a 
városházi közlemény.

A támogatás igénybevéte-
léhez szükséges adatlap, vala-
mint a hozzá tartozó adatvé-
delmi tájékoztató elektronikus 
formában elérhető a regoczi-
alapitvany.hu-n. Bővebb tá-
jékoztatást az info@regoczi-
alapitvany.hu e-mail-címen 
kaphatunk.

Covid-árvákat  Covid-árvákat  
támogatnaktámogatnak

Az eseményen a rövidesen 
épülő egészségház mun-
kálatairól szerették volna 
tájékoztatni a városrészben 
élőket.

Nem sok kellett ahhoz, hogy 
botrányba fulladjon az a la-
kossági fórum, amit az egy-
kori Otthon étterem mögötti 
parkolóba hívott össze múlt 
héten Varga Andrea, Miskolc 
alpolgármestere és Bartha 
György önkormányzati képvi-
selő. Az esemény célja az volt, 
hogy tájékoztatást adjanak a 
helyieknek a városrészbe ter-
vezett egészségház augusztus-
ban kezdődő beruházásáról.

Amint az ismert, a létesít-
ményt még az előző város-
vezetés kezdte el tervezni, a 
lakossággal azonban nem 
egyeztettek. Mint kiderült, 

nem ártott volna, a Kilián-dé-
liek ugyanis a régi rendelő 
felújításának jobban örültek 
volna. A helyiek összefogtak, 
munkacsoportot alakítottak, 
és többször is tiltakoztak az 
építkezés ellen.

A helyszínen Bartha György 
és Varga Andrea alpolgár-
mester mellett Czifrusz Na-
tália főkertész és a kivitelező 
képviselője is megkíséreltek 
szóhoz jutni. Nem volt egy-
szerű, a beruházást ellen-
zők közül néhányan ugyanis 
be-bekiabálva, sőt, néha ma-
gukból kikelve, üvöltve foj-
tották beléjük a szót.

Ha nehezen is, de sikerült. 
A főkertész például el tudta 
mondani többek között azt is, 
hogy a kivágandó fákkal kap-
csolatban folyamatosan egyez-
tetnek a kivitelezővel. Egészen 

pontosan arról, hogy az épüle-
tet úgy „mozgassák” a rendel-
kezésre álló területen, hogy a 
lehető legkevesebb fát kelljen 
kivágni. És természetesen azo-
kat is pótolják, amelyek a be-
ruházás áldozatául esnek.

Bartha György ehhez hoz-
zátette, az eredeti, a korábbi 
városvezetés által elfogadott 
tervekhez képest sok minden 
változott, megmenekült pél-
dául a közeli játszótér, aminek 
a helyén a régi terveken par-
koló szerepelt, és a mellette 
lévő szervizút egy feleslegessé 
váló része a beruházást köve-
tően megszűnne, helyén zöld-
felületet alakítanának ki.

A képviselő többször is elis-
mételte: ezt a fejlesztést meg-
örökölte a jelenlegi városve-
zetés, és bár az egészségházra 
szerinte szükség van, annak 

nem ezen a helyen kellett vol-
na felépülnie. A jelenlegi ve-
zetésnek viszont nem volt 
már lehetősége módosítani a 
terveken.

A város által végzett közvé-
lemény-kutatás szerint a meg-
kérdezett több száz lakónak a 
hatvan százaléka az új rende-
lő megépítése mellett foglalt 
állást. Sokan viszont továbbra 
is a régi felújítását szeretnék – 
ez pedig a munkacsoport ku-
tatásából derült ki, hangzott 
el a fórumon.

Varga Andrea alpolgármes-
ter elmondta, 2019 novem-
berétől többször is megvizs-
gálták az egészségház ügyét 
a Kilián-déli munkaközösség 
kérésére. Arra jutottak, hogy 
a 60-as években épült régi lé-
tesítmény már nem felel meg 
a kor követelményeinek, fel-
újításának költsége pedig egy 
új építésével azonos nagyság-
rendet jelentene, ezért döntöt-
tek az új létesítmény felépítése 
mellett – jelentette ki az al-
polgármester, aki hozzátette, 
a város dolgozik azon is, hogy 
a szolgáltatóház – a rendelők 
költözése után – üresen mara-
dó részének megtalálják az új 
funkcióját.

Az új egészségház építése 
augusztusban megkezdődik, 
és várhatóan nyolc hónap alatt 
el is készül.                   Tajthy Á.

INDULATOKKAL TELÍTETT  INDULATOKKAL TELÍTETT  
LAKOSSÁGI FÓRUM A KILIÁN-DÉLENLAKOSSÁGI FÓRUM A KILIÁN-DÉLEN

Az épülő egészségház munkálatairól tájékoztatták a városrészben élőket. Fotó: Beregi László



Demeter Ervin kijelentéseiről 
Bazin Leventével, a Velünk a 
Város képviselőjével beszél-
gettünk.

Folytatás az 1. oldalról
– Még súlyosabb?
– Határozottan állítja példá-

ul, hogy a román titkosszolgálat 
több mint egy évtizede beépült a 
megyei Fideszbe és azóta is ak-
tívan dolgoznak. Állítja, hogy 
őt is ezek a körök csinálták ki a 
kormányhivatal-vezetői széké-
ből. Azt is állítja, hogy ennek a 
csoportnak a vezetője Miskolc 
fideszes polgármestere volt. 
Azt is állítja, hogy annak elle-
nére, hogy a hálózatvezető már 
nem él, a hálózat működik. Ezek 
azért példátlanul súlyos szavak. 

Egy volt titkosszolgálati minisz-
tertől különösen azok.

– Komolyan lehet ezeket az ál-
lításokat venni?

– Nem vagyok kémelhárító, 
nem vagyok nemzetbiztonsági 
szakember, de egy volt titkos-
szolgálati miniszter biztosan 
nem mond ilyet, ha ezeket az ál-
lításokat nem tudja alátámaszta-
ni, ha kell, bizonyítani. És az is 
nagyon beszédes, hogy a Deme-
ter Ervin által megfogalmazott 
vádakat érdemben senki sem 
cáfolta. Alakszai Zoltánnak, a 
kormányhivatal új vezetőjének 
volt egy eléggé harmatos Face-
book-posztja a témában, de az 
is inkább volt riadt, mint hatá-
rozott cáfolat. Szóval igen, én azt 
gondolom, hogy akár komoly 

igazságtartalma is lehet annak, 
amit a volt titkosszolgálati mi-
niszter állít.

– Nem unalmas ez a románo-
zás? Köztudott, hogy az előző 
városvezetésben számos erdélyi 
származású ember dolgozott, 
de ők magyarok voltak, nem ro-
mánok.

– Teljesen egyetértünk. Poli-
tikusként, aktivistaként, képvi-
selőjelöltként is nagyon utáltam 
ezt a románozást, semennyi hi-
telt nem adtam például annak 
az állításnak, hogy az előző vá-
rosvezetés egyes tagjai egymás 
közt románul beszéltek, ha nem 
akarták, hogy a kollégák értsék 
őket. Sosem szerettem ezt a 
fajta politizálást, mert ez csak 
karaktergyilkosság, ellenség-
képzés, méltatlan, hiszen szám-
talan erdélyi származású, talpig 
tisztességes, becsületes ember 
él közöttünk, és ez nagyon jó. 
De ma már sajnos ez egy másik 
történet. Ez már nem egy kocs-
mai pletyka, ez nem egy osto-
ba Facebook-komment, ezeket 
az állításokat Orbán Viktor volt 
titkosszolgálati minisztere erő-
sítette meg. A Securitate-kap-
csolatokat, az egymás közötti 
román beszélgetéseket, a háló-
zati működést.

– Akkor ezeket fogadjuk el 
igaznak?

– Nem. Én ezeket sem tekin-
tem ténynek, mert ezek is csak 
állítások. Még ha ezeket az állí-
tásokat egy volt titkosszolgálati 

miniszter teszi is meg, és emi-
att komolyabban is kell venni - 
ezek még csak állítások. Éppen 
ezért fordulok kérdésekkel az 
összes illetékes szervhez, mert 
a miskolciaknak joguk van tud-
ni, mi zajlott, mi zajlik körülöt-
tük. Ez túlmutat már a pletykák 
szintjén. Ha ugyanis ezek az ál-
lítások igazak, akkor az Miskolc 
számára komoly veszélyeket 
hordoz, és ezzel mindenkinek 
tisztában kell lenni.

– Nem furcsa, hogy egyszerre 
kell beszélnünk a Pegasus-ügy-
ről, román titkosszolgálati kap-
csolatokról és a városháza köz-
gyűlési termében elhelyezett 
megfigyelőkamerákról?

– De, hogyne lenne az. Egy 
normális demokráciában ezek 
közül egy is elég lenne arra, hogy 
az érintettek örökre eltűnjenek a 
közéletből. A Pegasus lehallgatá-
si ügy, ahol ellenzéki képviselő-
ket, városvezetőket, újságírókat 
figyeltek meg, hallgattak le, egy-
szerűen példátlan, elfogadhatat-
lan, megbocsáthatatlan. Nem 
maradhat következmények nél-
kül. A közgyűlési teremben el-
helyezett megfigyelőkamerák 
és a román titkosszolgálati kap-
csolat vádja pedig sajnos egybe-
cseng. A Fideszben sajnos sokan 
úgy gondolják, hogy nekik ezt is 
lehet. Nem, nem lehet. Ezt sen-
kinek nem lehet. És mára látszik, 

hogy bajban vannak, egymás-
ra mutogatnak, terelnek, hazu-
doznak, még az ósdi népszava-
zástrükköt is bevetik, de ez nem 
lesz elég. Ezekben az ügyekben 
fel kell tárni az igazságot, és meg 
kell nevezni a felelősöket.

Bazin Levente továbbra is válaszokat vár a volt kormánymegbízott korábbi kijelentéseivel kapcso-
latos kérdéseire. Fotó: Juhász Ákos 
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Márki-Zay Péter Miskolcon 
járt, és bemutatta azt a hat 
jelöltet, akiket a Mindenki 
Magyarországa Mozgalom 
támogat az előválasztáson 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye választókerületeiben.

– Nem csupán arra kérek 
mindenkit, hogy szavazzon az 
előválasztáson, de arra is, hogy 
biztassa erre ismerőseit, bará-
tait: legyen minél nagyobb a 
részvételi arány – fejtette ki 
nézetét a múlt vasárnapi láto-
gatásán Hódmezővásárhely 
polgármestere, aki miniszter-
elnök-jelöltként indul a szep-
tember 18-án kezdődő ellen-
zéki előválasztáson.

– Ha minden ellenzéki párt 
békességben összefog, és az 
aktivistáik is melléjük állnak, 
akkor sikert tudunk aratni 
még olyan helyeken is, ahol ez 
egyébként lehetetlennek tű-
nik. A cél: egy demokratikus, 
szabad, európai magyar jogál-
lam létrehozása.

Számít a tapasztalat
Márki-Zay Péter úgy gon-

dolja, üzenete van annak, ha 
valaki hűségesen és sikeresen 
vezet egy várost: ezt jó aján-
lólevélnek tartja az országos 
feladatok ellátására is. Ar-
ról is beszélt, hogy az önkor-

mányzatok fontos terepei egy 
esetleges kormányváltásnak. 
Véleménye szerint a 7 válasz-
tókerületből 5-6 nyerhetőnek 
tűnik az ellenzék számára.

– Vannak „csatatér” körze-
tek, amiken összességében a 
Fidesz hatalma múlhat. Min-
denképpen küzdenünk kell, 
hiszen a töredékszavazatok 
szempontjából sem mindegy, 
ki lesz a jelölt. Budapesthez 
hasonlóan Miskolc is ellen-
zéki többségű a szavazatokat 
tekintve: aki megnyeri az elő-
választást a körzetében, az jó 
eséllyel bekerül majd a parla-
mentbe is.

Márki-Zay Péter hangsú-
lyozta, fellépnek a pártállami 
elnyomás és a korrupció ellen. 
Arról is beszélt, hogy a Min-
denki Magyarországa Mozga-

lom pártpolitikán túlmutató 
összefogást hirdet.

Jelöltek és célok
A mozgalom Borsod-Aba-

új-Zemplén megye 1. választó-
kerületében a jobbikos Szilágyi 
Szabolcsot támogatja.

– Miskolcon rendkívül nagy 
infrastrukturális fejlesztések-
re lenne szükség. A város út-
hálózata lassan járhatatlan. Az 
elhasználódott hálózat miatt 
rendszeresek a csőtörések: a 
vízveszteség is nagy, ami ko-
moly kiesést jelent a városnak. 
Miskolcnak van stadionja, kis-
vasútja, és bízom benne, hogy 
lesz működő egészségügye is – 
fejtette ki Szilágyi Szabolcs.

A 2-es választókerületben 
Márki-Zay Péter a DK-s Hege-
dűs Andrea mögé állt.

– Tanárként mindig azt kép-
viseltem, mindegy, honnan 
jövünk, az a fontos, mire va-
gyunk képesek. Mindegy, hogy 
Miskolcon élünk, esetleg Ra-
dostyánban, Parasznyán vagy 
más, a térségben található tele-
pülésen. A lényeg az összefogás: 
együtt képesek vagyunk egy él-
hetőbb, európai Magyarorszá-
got és Miskolcot teremteni – 
fogalmazott Hegedűs Andrea, 
aki a választókerület legfőbb 
problémái közé sorolta az okta-
tás és az egészségügy kérdését, 
és kardinális témaként emelte 
ki a fiatalokat érintő gondokat, 
a mélyszegénységben élő em-
berek és a nyugdíjasok helyze-
tét, a kis- és középvállalkozá-
sok támogatását.

A Mindenki Magyaror-
szága Mozgalom a Miskol-
cot nem érintő megyei kör-
zetekben is támogat jelölteket 
az ellenzéki előválasztáson: a 
3-as számú választókerület-
ben a jobbikos Farkas Péter 
Barnabást, a 4-es választóke-
rületben Hernádszentandrás 
polgármesterét, Üveges Gá-
bort, az 5-ös választókerület-
ben Erdei Sándor Zsoltot, a 
6-os körzetben Jézsó Gábort 
(MSZP-Párbeszéd), a 7-es vá-
lasztókörzetben pedig Kormos 
Annát (MSZP-Párbeszéd).

Bájer Máté
Márki-Zay Péter bemutatta a Mindenki Magyarországa Moz-
galom által támogatt jelölteket. Fotó: Juhász Ákos 
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Demeter Ervinnek, Orbán volt titkosszolgálati  
miniszterének legfontosabb állításai:

„Sz*r, szemét szekusok.”
„...nem a „fideszes ellenfeleimet” illettem ilyen jelzővel, hanem 

egy hálózatot, egy érdekcsoportot.”
„nincsen semmi baj mindaddig, amíg ezek az emberek nem ro-

mánul beszélnek egymás között, hogy azt a többiek ne értsék.”
„Teljesen biztos vagyok abban, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye nem érintetlen a román hírszerzés tevékenységétől… Ta-
lán későn, de tettem megfelelő jelzéseket… Az már az arra hivatott 
szervek felelőssége, hogy legyintenek-e, mondván, egy sértett ember 
vádaskodásáról van szó, vagy pedig megteszik a szükséges lépése-
ket.”

„Az ön interjúja óta nem történt személycsere. Vagyis akkor a 
mai napig bent van a Securitate a megyei Fideszben. Személycsere 
nem történt, de az érdekcsoport, ha úgy tetszik, hálózatvezető sze-
mélye meghalt.”

forrás 24.hu / Válasz Online

Demeter Ervin
A Magyar Köztársaság 

polgári titkosszolgálatokat 
felügyelő tárca nélküli mi-
nisztere: 2000. május 3. – 
2002. május 27.

2011-től 2020-ig a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatalt veze-
tő kormánymegbízott.

Mivel a komplexum helyi 
védettséget élvez, a rekonst-
rukció során különösen 
figyelnek arra, hogy a külső 
homlokzat eredeti formájá-
ban maradjon meg.

A múlt héten kapott mun-
katerületet az a kivitelező cég, 
ami vállalta, hogy felújítja a 
jövőben a Szentpáli-iskola 
korábbi, Csengey utcai épü-
letét. A kivitelezési szerződést 
múlt csütörtökön írták alá, és 
a munkálatok szinte azonnal 
meg is kezdődtek. Nem cso-
da a sietség: a vállalkozónak 
nyolc hónap áll rendelkezé-
sére, hogy kívül-belül meg-
újítsa a teljes épületet. A teljes 
munkát több mint nyolcszáz-
millió forintból tudják elvé-
gezni. Ebből 168 millió forint 
önerőt az önkormányzat biz-
tosít, 433 millió forint pedig 
kormányzati támogatás és 
rendelkezésre áll még a felújí-
táshoz uniós forrás is.

A városháza tájékoztatá-
sa szerint egészen pontosan 
228,31 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós 
támogatásról van szó, amiből 
az épület energetikai korsze-
rűsítése, akadálymentesíté-
se valósul meg a „Miskolc, 

Művészeti Iskola energetikai 
korszerűsítése” című pro-
jekt részeként. Mivel az épü-
let helyi védettséget élvez, a 
beruházás során az eredeti 
megjelenésnek megfelelő új 
homlokzati nyílászárókat és 
belső oldali hőszigetelést sze-
relnek be, a lábazati fal pedig 
utólagos hő- és vízszigetelést 
kap. Így az eredeti téglaarchi-
tektúra nem tűnik majd el a 
szigetelés alatt.

Felújítják továbbá a tel-
jes fűtési rendszert és a vil-
lamoshálózatot, valamint az 
akadálymentes előírások-
nak megfelelően beépítenek 
egy liftet, akadálymentesítik 
a főbejáratot, és új, akadály-
mentes mosdót és parkolót 
is kialakítanak. A beruházás 
várhatóan 2022 márciusában 
készül el.

Tajthy Ákos

A homlokzat eredeti A homlokzat eredeti 
formájában marad megformájában marad meg



Miskolcon pezsgő kulturális élet volt. Miskolcon pezsgő kul-
turális élet lesz. Két olyan mondat, amivel nehéz vitatkozni. 
Már csak azért is, mert a múlt (gyakran) értelmezés kérdése, a 
jövőérzékelés pedig meggyőződés vagy hit függvénye. Ezek kö-
zött, két lábbal a jelenben áll a kulturális szervező, aki másképp 
látja az idősíkokat: a munkája a múltban kezdődik, és a jövőben 
kell kiteljesednie.

Barcsai László 10 éve formál-
ja Miskolc underground művé-
szeti életét, vezeti a fiatal tehet-
ségeket, és segít olyan kulturális 
közeget kialakítani a városban, 
ahol a már nagyobb tapasztalat-
tal rendelkező alkotók is szellős 
teret kaphatnak. A legnagyobb 
visszhangot kiváltó munkája a 
slam poetry műfajának miskolci 
honosítása, a Slam Poetry Mis-
kolc megalapítása volt. Emellett 
számos egyéb kultprogramot 
szervezett: irodalmi körök élet-
re hívása, kötetbemutatók, felol-
vasások, tehetségfejlesztő tábo-
rok és workshopok szervezése, 
koncertszervezés, de különböző 
képzőművészeti tárlatok meg-
nyitói is köthetőek a nevéhez.

A kortársban találta meg a 
komfortzónáját

– A Miskolci Egyetemre jár-
tam magyar szakra; erősen ér-
deklődtem az irodalom iránt. 
A komfortzónámat azonban a 
kortársban találtam meg, több 
helyen is publikáltam az írása-
imat. 2011-ben történt az első, 
fontos mérföldkő: megala-
kult az Orka-csoport. Ez egy 
össz művészeti csoport volt, fő 
irányvonalában az irodalom 
állt. Felolvasóesteket és kiállí-
tásmegnyitókat szerveztünk. 
Az alapító tagok között volt 
még Papp Dénes költő, zenész 
és Kabai Csaba költő. Később 
csatlakozott hozzánk Kabai 
Zoltán költő és Mozaik Ákos 
képzőművész, aki leginkább 
különleges, csempékből készült 
mozaikjairól ismert.

Az Orka megalakulásának 
körülményei sem nevezhetőek 
rendhagyónak.

– A Miskolci Galériában 
történt a sztori. Papp Dénes 
odajött hozzám és bemutatta 
Kabai Csabát, mindezt úgy, 
hogy se engem nem ismert 
előtte, sem Csabát. Valahogy 
így hangzott a dolog: „Szia, ő 
Barcsai László, most publikált 
a Kalligramban, ő Kabai Csa-
ba. Ja, egyébként én meg Papp 
Dénes vagyok, sziasztok!”. Ez-
után együtt lógtunk egy fél 
nyáron át, és megalakult az 
Orka-csoport, ami egyébként 
a kutyám után kapta a nevét: 
felvetettem, hogy legyen már 
egy csoport, ami sétáltatja Or-
kát, ha én nem érek rá. Meg-
tetszett a többieknek, és raj-
tunk maradt a név.

A csoport céljait egyszerű-
en megfogalmazható igények 
mentén határozták meg.

– Szerettünk volna felolva-
sásokat tartani, de akkoriban 
nem volt a kezdő irodalmárok 
számára intézményes lehetőség 
erre, így igyekeztünk ezt meg-
teremteni magunknak. Utólag 
kiderült, a közönségnek is igé-
nye volt ilyesmire: egész szép 
számmal látogatták az estjein-
ket.

Beszippantotta a slam
2012-ben Barcsai László 

Pécsre költözött egy időre. Egy-
felől magánéleti okok miatt, 
másrészt úgy érezte, levegővál-
tozásra van szüksége. Itt talál-
kozott a slam poetryvel.

– Jelentkeztem a Sophiane 
Slam Poetry Klub egyik estjé-
re, és beszippantott a közeg. Ez 
ősszel történt, de kicsit koráb-
ban, valamikor a nyár folyamán 
már megkeresett Miskolcról a 
Helynekem, hogy kellene majd 
nekik egy kulturális szervező. 
Ott, Pécsen jött az elhatározás: 
mindenképp foglalkozni fogok 
a slam műfajával. Következő év 
áprilisában meg is tartottuk az 
első miskolci slamklubot. Most, 
8 évvel később, az 50. esemény-
re készülünk. Szóval lehet mon-
dani, hogy bevált az ötlet.

A hivatalossá lett megfogal-
mazás szerint a slam poetry egy 
előadó költészeti verseny, amely 
csakis szóban és leginkább élő-
ben hatásos. Mára a legtöbb 
nagyvárosban rendeztek már 
legalább egy ilyen programot, 
de több helyen működnek klu-
bok, amik összefogják a (fő-
ként) fiatal előadókat.

– A kezdetekben a slam kö-
zelebb állt a költészethez, illetve 
sokan markánsan építkeztek a 
hazai hiphopból is. Azt monda-
nám, a közéleti költészetet hiva-
tott kiváltani, mivel akkoriban 
– néhány kivételtől eltekintve – 
nem igazán beszélhettünk ilyen 
irányról hazánkban.

Odafigyelnek a fiatalokra
– A slam poetryhez hozzá-

tartozik a közösségépítés. Ezzel 
pedig szerintem együtt jár az is, 
hogy odafigyelünk a fiatalokra. 
Számos alkalommal olvastam 
verseket, novellákat, slameket 
friss szerzőktől, akik valamiféle 
útmutatást szerettek volna kap-
ni, igyekeztem őket a megfelelő 
helyekre irányítani. Úgy vélem, 
a slam poetry egyfajta ugró-
deszka is. Nálunk állt először a 
színpadon slammerként példá-
ul Maier Péter és Juhász Már-
ton is, akiket a zenei világban 

Young Majréként és Dzsúd-
lóként ismerhetünk. Irlanda 
Kristófot említeném még, aki 
számos irodalmi folyóiratban 
publikál, és továbbra is a slam-
közösség oszlopos tagja.

Volt azonban olyan eset is, 
amikor a slam és az azt jellemző 
véleményszabadság majdnem 
„ráégett” valaki karrierjére.

– Az egyik, korábban nálunk 
fellépő srác nemrégiben rám 
írt, hogy ha lehet, szedjem le a 
Youtube-ról a fellépéséről ké-
szült videót. Elkezdett ugyanis 
egy cégnél dolgozni, ahol a fő-
nöke számonkérte, hogy mik 
ezek a szövegek, majd kirúgással 
fenyegetőzött, ha nem tűnnek 
el a netről. Ilyen fenyegetésért 
egyébként pert is indíthatott vol-
na a munkáltatója ellen a srác, de 
persze a kérésére eltávolítottam 
a videót. Szerencsére azonban 
az ilyen kellemetlen esetek nem 
számítanak gyakorinak.

Barcsai László ma is a Hely-
nekem csapatát erősíti, szerve-
zőként hétvégéről hétvégére ő 
figyel a vendégek nyugodt és 
biztonságos szórakozására, de 
továbbra is szerepet vállal a vá-
ros kulturális életében.

– Jelenleg szerintem egy ne-
hezebb periódust élünk – fő-
ként az elmúlt év történései 
miatt. Kevesebben érdeklőd-
nek a kulturális programok 
iránt. A rendezvényeket is 
élesebb szemmel és szűkebb 
anyagi lehetőségekkel szerve-
zik. Emellett vannak új ötletek, 
szerveződések. Sokan szeret-
nék a slamet is meglovagolni, 
ami még mindig egy hívószó a 
fiatalok körében – véli Barcsai 
László, aki mindemellett no-
vellákat publikál, első könyvén 
dolgozik, és szervezi a Miskolci 
Szépírókör különböző esemé-
nyeit is.

Bájer Máté
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Miskolcot elhagyva már 
Mályinál gyötör a honvágy. 
Sokan vagyunk, akiknek ez 
a település több, mint szülő-
város. Viszont egyre keveseb-
ben, akik a régi fotográfiák 
alapján a legapróbb utcarész-
letekből is képesek felidézni, 
hogy hol mi volt, és kik lak-
tak arrafelé. Egy-egy régi kép 
óriási vitát vált ki a közössé-
gi oldalakon. Bárkit megcsal-
hat az emlékezete, de min-
dig akad valaki, aki házszám 
alapján is beazonosítja a ho-
mályosuló fekete-fehér képet, 
és megosztja az azzal kapcso-
latos élményeit.

Fésűs László benne volt a 
miskolci televízió kezdő csa-
patában. Operatőrként gaz-
dag filmarchívumot halmo-
zott fel, de ezen túl a privát 
gyűjteményére is büszke. 
Gimnazistaként normál, 
nyolcas filmfelvevővel, auto-
didaktaként sajátította el a 
mozgókép rögzítésének tudo-
mányát. Jó szemének, kíván-

csiságának köszönhető, hogy 
rengeteg félévszázados filmet 
őriz Miskolc hajdani hétköz-
napjairól.

Jómagam is megéltem a 
filmezés technikai fejlődé-
sének minden változását. 
Kezdtük a fotózással, Pajtás-
sal vagy valamilyen szovjet 
és NDK-s gyártmányú gép-
pel, majd átálltunk a dia-
képek keretezésére. Utólag 
valljuk be, a szuper nyolcas, 
néma családi felvételek nem 
voltak olyan vonzóak. Hiába 
volt olcsó a technika, azok-
ban az időkben a kamerák 
láttán mindannyian lebénul-
tunk. A lámpalázas mozgás-
kényszer, annak megörökíté-
se mai szemmel visszanézve 
már komikus. A nagy áttö-
rést a VHS kamerák jelen-
tették, amelyek hosszú távra 
megalapozták a mai televí-
ziózás alapjait.

Fésűs László nyugalom-
ba vonulása után szembe-
sült, hogy mindezek a felvéte-

lek, állók és a mozgók, rövid 
időn belül elenyésznek. Tar-
tósságuk még a 19. század-
ban készült fotográfiáknál is 
gyengébb. Ha meg akarjuk 
menteni a közelmúltunk pil-
lanatait, minden régi képet, 
filmet digitalizálni kell. Ez a 
feladat korántsem egyszerű, 
és nem ez a végső megoldás. 
László minden nap ezt csinál-
ja, míg a szeme ki nem vörö-
södik. Lemezre, pendrive-ra, 
SD kártyára való mentés is 
csak időleges garanciát je-
lent a megőrzésre. Valójában 
a sokaknak idegenül hangzó, 
felhőkbe való feltöltés jelent 
hosszú távú megoldást. Ezek 
valamilyen távoli, biztonsá-
gosnak tetsző, akár egy világ-
háborút is túlélő, hatalmas 
tárhelyeket jelentenek, ame-
lyeket bárki bérelhet.

Megjegyzem, a Déli Hírlap 
szerkesztőségében egy kollé-
ganő akadt, aki a lap meg-
szűnése után magához vette a 
fotósok megmaradt negatív-

jait. Évekig őrizte a garázsá-
ban, mígnem ráleltem a már 
penészes anyagra. Nekem is 
csak az jutott eszembe, hogy 
átadjam a miskolci múze-
umnak, ahol már ezerszám-
ra tárolnak ehhez hasonló 
gyűjteményeket. Egyszer-két-
szer akadt annyi türelmem és 
kedvem, hogy ezeket átválo-
gassam, átnézzem.

Fésűs László nálamnál is 
nagyobb lokálpatrióta, meg-
örvendeztetett, hogy az idáig 
ismeretlen, megóvásra érde-
mes családi gyűjteményekből 
felbukkanó miskolci képe-
ket megmenti. Sőt ha támo-
gatókra talál, egy önálló, de 
állandóan változó, megújuló 
kiállítás anyagát is megszer-
kesztené. Jó hallani, hiszen 
ha nem tesszük meg – a most 
elhunyt Ráday Mihály újság-
író szavaival élve – az unoká-
ink sem fogják látni hol, ho-
gyan, miként éltünk ebben a 
városban.

Szántó István

Jegyzet
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Július 26., hétfő: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése 09:50 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelen-
tés 18:25 Miskolci Napló (közéle-
ti 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 Eliziumi kém 
21:15 Képújság

Július 27., kedd: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése 09:20 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelen-
tés 18:25 Sportpercek 19:00 Hír-
adó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 
19:25 Aluinvent DVTK – BEAC kosár-
labda-mérkőzés 21:35 Képújság

Július 28., szerda: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése 09:20 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelen-
tés 18:25 Egészségpercek 19:00 
Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 
ism. 19:30 Basszuskulcs – Áll-a-
tok ism. 20:00 Híradó ism. 20:15 
Időjárás-jelentés 20:25 Eszterházy – 
Móricz 21:30 Képújság

Július 29., csütörtök: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 10:00 Képúj-
ság 18:00 Híradó 18:15 Időjárás-je-
lentés 18:25 Promenád (kulturális 
magazin) 19:00 Híradó ism. 19:15 

I d ő j á r á s - j e l e n -
tés 19:25 Egy nap 
a világ – Madei-
ra 20:00 Híradó ism. 20:15 Időjá-
rás-jelentés 20:25 Élmények (b)iro-
dalma 21:40 Képújság

Július 30., péntek: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése 10:00 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelen-
tés 18:25 Madarassy 70 19:00 Hír-
adó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 
19:25 Football is my religion 19:45 
Egy malomban örlünk 20:00 Hír-
adó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 
20:25 Mentawai 21:10 Képújság

Július 31., szombat: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 11:00 Képúj-
ság 18:00 Krónika (heti hírössze-
foglaló) 18:25 Miskolci Napló ism. 
19:00 Krónika ism. 19:20 Sport-
percek ism. 20:00 Isonzótól a Piáve-
ig 1. rész 21:00 Képújság

Augusztus 1., vasárnap: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése 11:20 
Képújság 16:00 Hívőszó 18:00 
Krónika 18:25 Promenád (kul-
turális magazin) ism. 19:00 Króni-
ka (ism.) 19:25 Közösségi magány 
19:50 Jókaikert 20:00 Krónika 
ism. 20:20 Isonzótól a Piáveig 2. rész 
21:10 Képújság 



A Miskolc Holding Zrt. 15 
éves fennállása alkalmából 
készült sorozatunkban ezút-
tal a Gazdaságfejlesztési és 
Ingatlangazdálkodási Igaz-
gatóság munkáját ismerhe-
tik meg az olvasók.

A Miskolc Holding Zrt. 
szervezeti egységeként a Mis-
kolc Holding Gazdaságfejlesz-
tési és Ingatlangazdálkodási 
Igazgatósága az önkormányzat 
nagy múltú ingatlanos cége, a 
„MIK” 2017-es beolvadását 
követően jött létre. Feladatait a 
2020 januári 114 fő helyett je-
lenleg 94 fővel látja el.

– A Miskolc Holding Gaz-
daságfejlesztési Igazgatósága 
az önkormányzat és a Holding 
megbízásából egy közszolgál-
tatási szerződés keretében lát 
el stratégiai jelentőségű felada-
tokat a város gazdaságfejlesz-
tése érdekében. A kis létszámú, 
fiatal, tehetséges, nyelveket be-
szélő csapat elsődleges feladata 
a városba érkező és a városban 
működő vállalkozások egyab-
lakos támogatása – kezdte a 
szakterület bemutatását Hal-
mai Gyula gazdaságfejlesztési 
és ingatlangazdálkodási igaz-
gató.

A Miskolc Holding Zrt. gaz-
daságfejlesztési szakterüle-
te három fő tevékenységet lát 
el. A befektetésszervezés, azaz 
az új befektetések Miskolcra 
vonzása mellett a vállalkozás-
fejlesztési tevékenység a már 
itt működő helyi cégek mű-
ködését támogatja, míg a Fog-
lalkoztatási Paktum projekt 
keretein belül a városi foglal-
koztatás fejlesztése és a mun-
kanélküliség csökkentése áll a 
középpontban.

Új befektetők vonzása
– A befektetésszervezési te-

vékenység munkája tud igazán 
látványos lenni, amikor egy új 

cég valósítja meg a beruházá-
sát városunkban, új tevékeny-
séggel és számos munkahellyel 
bővítve a város életét. Ennek 
érdekében az ezzel foglalkozó 
csoport munkájának közép-
pontjában új befektetők váro-
sunkba vonzása és tevékenysé-
geik elindításának legszélesebb 
körű támogatása, menedzse-
lése áll – ezt már Juhász-Nagy 
Judit, a gazdaságfejlesztési te-
rület igazgatója teszi hozzá. A 
város és a térség ipari parkjai-
nak, üzleti ingatlanainak hasz-
nosítása kiemelt helyen szere-
pel a város gazdaságfejlesztési 
céljai között, hiszen fontosnak 
tartjuk, hogy a 2005-ben létre-
hozott Miskolci Ipari Park és 
a 2009-ben megalapított Mis-
kolc Déli – ma már – Tudo-
mányos és Technológiai Park 
minél több cég számára kínál-
jon megfelelő helyszínt. Ehhez 
kapcsolódóan már 2008-ban 
külön rendeletet alkotott az 
önkormányzat, mely az újon-
nan betelepülő cégeknek ad-
ható támogatásokat rögzíti.

– A csoporthoz a befektetői 
megkeresések vagy a cégek-
től közvetlenül vagy az erre 
szakosodott állami tulajdonú 
szakmai szervezet, a Nemzeti 
Befektetési Ügynökség (HIPA) 
munkatársainak közvetítése 
által jutnak el, melyekre min-
den esetben komplex szakmai 
kiajánlási csomaggal válaszo-
lunk. Ezen dokumentáció ösz-
szeállítása rendkívül alapos, 
tudatos és dinamikus előkészí-
tést igényel, hiszen a legtöbb 
esetben az ügyfeleink nagyon 
rövid határidőn belül, ma-
gas szakmai minőségű anya-
got várnak el. A felelősség és 
a nyomás jelentős, hiszen több 
millió eurós volumenű beru-
házások lehetséges helyszíne-
ként kell Miskolcot az ügyfe-
leink látóterébe helyeznünk. 
A csoport munkája egy sike-

resen aláírt ingatlanadásvé-
teli szerződéssel azonban ko-
rántsem ér véget, jellemzően 
a munka nagyobb része csak 
ez után következik a cégeknek 
nyújtott, működésük elindí-
tásához szükséges projektme-
nedzseri feladatok teljesítése 
által. Éppen ezért kollégáink-
nak rendkívül felkészültnek 
kell lenniük ahhoz, hogy si-
keres ajánlatokat tehessünk 
le ügyfeleink asztalára, vala-
mint hogy hozzásegítsük őket 
egy gördülékeny és eredmé-
nyes induláshoz. Egyidejűleg 
kell maximálisan tudatában 
lenniük az ipari ingatlano-
kat érintő műszaki kérdések-
kel, a város, az ország, de akár 
az egész közép-kelet európai 
térség aktuális gazdasági ten-
denciáival és a helyi munka-
erőpiaci viszonyokkal. Mind-
emellett a társosztályokkal, 
szakhatóságokkal, közműszol-
gáltatókkal és természetesen 
elsősorban az ügyféllel törté-
nő folyamatos kapcsolattartás 
miatt kitűnő kommunikációs 
és munkaszervezési készsé-
gekkel kell rendelkezniük, ma-
gabiztos idegennyelv-tudással 
kiegészülve – részletezte Ju-
hász-Nagy Judit.

Kulcsfontosságú elem
– Mindezek alapján kijelent-

hető, hogy a befektetésszerve-
zés a város gazdaságfejlesztési 
programjának egyik kulcsfon-
tosságú eleme. Szerencsére az 
is elmondható, hogy az elmúlt 
időszakban a csoport igen 
eredményesen végezte munká-
ját, hiszen több új nemzetkö-
zi beruházás választotta Mis-
kolcot színhelyéül, melyekről 
a helyi és országos sajtóban 
is értesülni lehetett. Kiélezett 
verseny folyik a hazai és nem-
zetközi szinten a beruházások 
elnyerése érdekében, különö-
sen igaz ez bizonyos iparágak-
ra, mint az autóipar – azon be-
lül az akkumulátoripar – vagy 
a vegyipar esetében. Nap mint 
nap azért dolgozunk, hogy vá-
rosunk ebből a versenyből mi-
nél többször kerüljön ki győz-
tesként – zárta a szakterület 
ismertetését a gazdaságfejlesz-
tési igazgató.

Fokozott takarékosság
– Az ingatlangazdálkodá-

si igazgatóság Miskolc for-
galomképes vagyonának leg-
értékesebb részét, „a családi 
ezüstöt”, közel 5000 bérla-
kást és mintegy 1500 üzle-

ti ingatlanát kezeli – mondta 
az igazgatóság másik fontos 
szakterületének bemutatását 
illetően Halmai Gyula gazda-
ságfejlesztési és ingatlangaz-
dálkodási igazgató. Ebbe 
beletartozik a lakás- és helyi-
séggazdálkodással kapcso-
latos teljes körű ügyintézés, 
ügyfélszolgálatok működteté-
se, a létesítménygazdálkodási 
feladatok megszervezése, és itt 
működik a város piacvezető 
társasházkezelési részlege is.

– A járványhelyzet a szak-
területünket is sújtotta, az el-
múlt évben a bevételek kie-
sése fokozott takarékosságra 
sarkallt bennünket is, ennek 
ellenére elkötelezett kollégá-
ink például rekordszámú la-
káspályázatot bonyolítottak 
le – mondta Beke Tibor in-
gatlangazdálkodási vezető. A 
pandémia kezdetekor merült 
fel az igény a személyes kon-
taktust nem igénylő ügyin-
tézési lehetőségekre, ezért az 
online ügyfélszolgálat azon-
nali elindításán túl, az ország-
ban elsőként sikerült megszer-
vezni az online lakáspályázati 
rendszert, melyet azóta már 
több ezer pályázó megelége-
déssel tudott használni.

Debütál az új weblap
A kezelt ingatlanállomány 

üzemeltetését, bérlemény-ellen-
őrzését, a felmerülő karban-
tartási feladatok elvégzését, va-
lamint a lakások felújítását, 
a romos ingatlanok bontását 
koor dinálják a létesítményüze-
meltetési csoport munkatársai. 
Itt történik az ingatlanok ka-
taszteri nyilvántartása és az ér-
tékesítésre kerülő ingatlanok 
értékbecslése is. Az ingatlangaz-
dálkodási igazgatóságon belül 
működik Miskolc piacvezető 
társasházkezelő csoportja is, ami 
csaknem 240 társasház 12 000 
albetétjét kezeli a Szilvás utcai és 
a Győri kapui irodáin keresztül. 
Az üres, jelenlegi állapotuk mi-
att nem kiadható ingatlanok fo-
lyamatos felújítása, a 35 év alatti 
fiatalok és a nyugdíjasok meg-
fizethető bérlakáshoz jutásának 
elősegítése a közeljövő fontos 
feladata. Néhány hét múlva de-
bütál az ingatlangazdálkodási 
igazgatóság új weblapja, amely 
a lakások és üzleti ingatlanok te-
kintetében is strukturáltabban, a 
mai kor igényeinek megfelelően, 
könnyen kezelhetően fogja ellát-
ni információval a lakások és az 
üzleti ingatlanok iránt érdeklő-
dő ügyfeleinket.
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A kor követelményeinek 
megfelelő üzem már épül 
a Miskolc-Alsózsolca Ipari 
Parkban, a beruházás várha-
tóan a következő év elejére 
készül el.

Folytatás az 1. oldalról
A nemzeti pénzügyi szol-

gáltatásokért és közműszolgál-
tatásokért felelős államtitkár 
hozzátette, a fejlesztésektől azt 
az eredményt várják, hogy a 
Magyar Posta szolgáltatóként 
és munkahelyként is meg tud-
jon felelni a kor követelménye-
inek. A vállalat berkein belül 
Észak-Magyarország egyik ki-
emelkedő forgalmú üzeme a 
miskolci. Területének bővítése, 
illetve a korszerű körülmények 
megteremtése elengedhetetlen 
a szolgáltatások minőségének 
megtartásához, javításához. 
A térség országgyűlési képvi-

selője úgy fogalmazott, a beru-
házás nem csak Alsózsolca, de 
hosszú távon a térség érdekeit 
is szolgálja majd.

„Borsod megyében soha 
nem látott mértékű infrastruk-
turális fejlesztés zajlik jelenleg, 
amely a Magyar Posta min-

dennapi munkájára is kihatás-
sal lehet, hiszen az utak átadá-
sát követően lerövidülhetnek a 
kézbesítési idők” – utalt Csöbör 
Katalin a lassan átadás előtt 
lévő Miskolc-Kassa autópályá-
ra vagy éppen az Y-híd projekt-
re. Utóbbival kapcsolatban ép-

pen múlt héten jelentették be, 
hogy a fejlesztés harmadik, ne-
gyedik üteme is megvalósul, a 
tervezés már zajlik.

A Miskolci Logisztikai 
Üzem 2020-ban csaknem két-
millió csomagot dolgozott 
fel, és mintegy 450 ezer da-

rabot kézbesített, ami azt je-
lenti, hogy naponta átlagosan 
csaknem kétezer küldeményt 
kézbesítettek a munkatársak. 
Az üzem látja el csomaglo-
gisztikai szolgáltatással Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye 
358 településének csaknem 
700 ezer lakosát – ezt már a 
cég logisztikai fejlesztési igaz-
gatója mondta el.

– Az elmúlt két év hét de-
pófejlesztését követően idén 
három városban építünk új 
logisztikai depót, amelyek ve-
gyesen zöld-, illetve barna-
mezős beruházások. Emellett 
idén öt üzembe telepítünk cso-
magszortírozó automatákat. A 
fejlesztéseket az elmúlt évek-
ben – különösen a pandémia 
ideje alatt – megnövekedett 
csomagforgalom indokolja. 
A célunk a gyors és hatékony 
csomagfeldolgozás és a korsze-

rű munkakörülmények meg-
teremtése – fogalmazott Meny-
hárt Zoltán.

A miskolci logisztikai depó 
bruttó alapterülete 4747 négy-
zetméter lesz, mely magában 
foglalja az üzemcsarnokot, az 
irodákat és a szociális helyisé-
geket, emellett további 12 100 
négyzetméter kiterjedésű lesz 
a külső burkolt területet. Az 
üzem a postai elvárásoknak 
megfelelően épül fel: két olda-
lán hét dokkoló és nyolc szint-
beli ipari, valamint extra kaput 
helyeznek el, melyek segítik 
majd a kézbesítő járművek, il-
letve a kamionok kezelését, a 
csomagok rakodását. Az épület 
kialakítása a modern logiszti-
kai követelményeknek megfe-
lelő lesz, ideális munkakörül-
ményeket biztosítva ezzel az ott 
dolgozó mintegy kétszáz mun-
katársnak.                Tajthy Ákos

MISKOLC FEJLŐDÉSÉÉRT DOLGOZNAK  MISKOLC FEJLŐDÉSÉÉRT DOLGOZNAK  
NAP MINT NAP NAP MINT NAP 

Beke Tibor, Juhász-Nagy Judit és Halmai Gyula. Fotó: Juhász Ákos 

A már épülő létesítmény alapkövét hétfő délelőtt rakták le. Fotó: Parai Roland 
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Meglehetősen szövevényes, 
bonyolult a megalakulása, 
majd későbbi története a ma 
Szent Ferencről elnevezett lé-
tesítménynek.

Jogelődjének tekinthető az a 
miskolci Szanatórium és Víz-
gyógyintézet, amelyet dr. Egri 
Miksa 1904-ben alapított a 
Csabai kapuban, az akkor már 
négy éve létrejött Erzsébet Köz-
kórházzal szemben. Ahogy egy 
korábbi írásomban már emlí-
tettem, később ebben az épü-
letben jött létre az idén százéves 
centenáriumát ünneplő miskol-
ci művésztelep.

A két épületből álló komple-
xumot eredetileg a Bikur Cho-
lin nevű zsidó jótékonysági 
egylet építtette, ám a közkór-
ház létrehozásával a felekeze-
ti alapon működő orvoslás el-
veszítette a jelentőségét, ekkor 
vette át az Egri-féle Vízgyógy-
intézet-Szanatórium Rt. a mű-
ködtetést. A mintegy másfél 
évtizedes működésük alatt az 
alsó épület adott helyet a víz-
gyógyintézetnek, ahol fürdő-
helyiségek, szénsavas fürdő, 
iszapborogatás, villanyozás, 
tornaterem várta a gyógyul-
ni vágyókat, míg az úgyneve-
zett felső épületben látták el 
az idegi gondokkal küzdő pá-
cienseket.

Miután ebben a komplexum-
ban megszűnt a gyógyítás, a zsi-
dó hitközség újból felvetette egy 
kórház alapításának gondola-
tát. Az 1920-as években két tes-
tület, a Kereskedők és Gazdák 
Köre, valamint a Kereskedelmi 
Testület megvásárolt az „új vá-
mon innen” mintegy négy hold-
nyi területet a Csabai kapuban. 
Hogy a szóban forgó terület mi-
ként festett a megvételkor, ar-
ról a város tiszti főorvosa adott 
pontos leírást: „A szóban forgó 
tágas telek a város külterületén 
fekszik, tágas, mintegy négy kat. 
holdnyi terjedelmű, egyik olda-
lán szabálytalan, téglány alakú, 
nyugatnak kissé lankásan emel-
kedik. E telek eredetileg szőlőte-
rület volt. A telek határán: kelet 
felől a Hejő-csaba felé vezető, 
aszfalttal borított úttest és azon 
túl fekvő, családi házakból álló 
„Otthon-telep”, nyugat és észak 
felől nagy kiterjedésű szőllőte-
rületek, dél felől a szőllők közé 
vezető dűlőút, szántóföldek és a 
szántóföldek folytatásában […] 
a Kerámia gyár […]. A Kerámia 
gyárban a munkatermeken kí-
vül néhány lakás van!”

Az építkezés kivitelezésé-
re és a kórház üzemeltetésére 
1924-ben létrejött a Miskolczi 
és Felsőmagyarországi Zsidó-
kórház Egyesület, amik egy 60-
70 ágyas kórházat álmodtak a 

területre. Dacára annak, hogy 
1924. augusztus 15-én letették 
az épület alapkövét, a nagysza-
bású terveket szinte azonnal 
áthúzta a pénzhiány. 1925 no-
vemberére a pincerészek, a föld-
szint és az épület az első emelet 
magasságáig elkészült, ám eb-
ben a fázisában az építkezés ab-
bamaradt. Három évvel később 
merült csak fel, hogy a Népjólé-
ti Minisztériumon keresztül az 
állam megvenné és befejezné 
a létesítményt, majd azt a mis-
kolci munkásbiztosító-pénztár 
kezelésébe adná, ám a szava-
kat tettek nem követték. Még 
ebben az évben a Zsidókórház 
Egyesület éves közgyűlésén fel-
merült, hogy közadakozással 
teremtenék elő a forrást a fél-

kész épület befejezésére, hiszen 
„örökre szégyene volna a mis-
kolci és felsőmagyarországi zsi-
dóságnak, ha vállvetve, minden 
erejét összeszedve, nem tudná a 
maga elé kitűzött célt megvaló-
sítani.” Később az is felmerült, 
hogy a város vásárolja meg a 
komplexumot, ám végül ez sem 
valósult meg.

A tényleges tettekre egészen 
1936-ig kellett várni, amikor 
a honvédelmi tárca kezdemé-
nyezésére kincstári kezelésbe 
került a terület. Az építkezést 
1937 elejére be is fejezték, ám 
ott nem kórházat, hanem a VII. 
Honvédparancsnokság köz-
pontját alakították ki. A háború 
évei alatt végig itt volt a hadtest-
parancsnokság egészen annak 
megszűnéséig. Miután a Zsol-
cai kapuban lévő Rudolf lakta-
nya szomszédságában üzeme-
lő kórház is megszenvedte az 
1944. június 2-ai bombatáma-
dásokat, ebben az épületben he-
lyezték el az új honvédkórházat, 
ami nagyobb átalakításokkal is 
járt: 1950–51-ben a régi épület 
elé új épületsort emeltek az ut-
cafrontra. A régi épületben mű-
ködtek az egyes osztályok és a 
kórtermek, az új épületben pe-
dig a műtőt, a gyógyítóegysé-
geket, a rendelőket és az admi-
nisztrációt helyezték el.

Az 1950-es évek második fe-
lében a komplexum tanácsi ke-
zelésbe került, és ettől kezdve 
„tüdőkórházként” hivatkoztak 
rá a helyiek, amelynek része 
volt a Csanyikban megtalálha-
tó, mára már elhagyatott tüdő-
szanatórium is.

Funkcióinak bővülését 
újabb átalakítások követték, 
ám az 1990-es évek elejére így 
is megérett a kórház egy teljes 
felújításra, amihez 1993 má-
jusában kezdtek hozzá. A bel-
ső terek átalakítása mellett 
egy harmadik emelettel bő-
vült a létesítmény, valamint a 
homlokzathoz ekkor építették 
hozzá azokat a vas oszlopokat, 
amik ma is megadják az épület 
jellegzetességét. A kórház re-
konstrukciója 1994-ben fejező-
dött be, ekkor vette fel a Szent 
Ferenc Kórház nevet, ahol ma 
is erős a tüdőgyógyászati tevé-
kenység.    

Nagy Attila

A Zsidókórház, majd Vízgyógyintézet épülete 1911-ben

Miskolci Szanatórium és Vízgyógyintézet
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A miskolci és debrece-
ni Pizza, Kávé, Világbéke 
formáció az Év Alternatív 
Vendéglátóhelye díjat ve-
hette át, Bajusz Gergely, az 
Avalon Ristorante megha-
tározó személyisége az Év 
Szervizembere lett, a Desz-
szertem pedig a TOP10 vi-
déki cukrászda listáján az 
előkelő 4. helyen szerepel.

Átadták a legjobb étter-
meknek járó elismeréseket a 
2021-es Audi-Dining  Guide 
Év Étterme díjátadó gálán. 
A TOP10+2 ranglistára idén 
– a Dining Guide történeté-
ben először – három vidéki 
étterem is felkerült, a legjobb 
éttermek listáját pedig jelen-
tősen átrajzolta a világjárvány. 
Az elmúlt évben nyújtott telje-

sítményéért idén is a Széll Ta-
más és Szulló Szabina vezette 
fine dining étterem, a Stand 
kapta az Audi-Dining Guide 
Év Étterme díjat a hétfőn Bu-
dapesten megrendezett gálán. 
A Szulló Szabina-Széll Ta-
más séfpáros, valamint Csa-
hók Ibolya és Hamvas Zoltán 
étterme 2018 óta működik, 
azóta minden évben megvá-
lasztják az év éttermének, sőt, 
nyitása után néhány hónappal 
már Michelin-csillagot is ka-
pott.

A legjobbaknak választot-
ták a Stand Étterem után a 
Pasztellt, a Platán Gourmet 
Éttermet, a Rumourt, a Salt 
Budapestet, a Textúrát, az 
Arany Kaviárt, az Essencia 
Restaurantot, a Laurel Buda-
pestet, a Stand 25 Bisztrót, a 

Bisztró42-öt és az Anyukám 
Mondta Éttermet.

Az Év Vidéki Étterme díj 
nyertese a tatai Platán Gour-
met Étterem lett, az Év Alter-
natív Vendéglátóhelye díjat a 
miskolci és debreceni Pizza, 
Kávé, Világbéke formációk ér-
demelték ki. Az Év Ígéretes Ét-
terme az újonnan nyílt Spago 
by Wolfgang Puck Budapest. 
Az Év Ifjú Séftehetsége Mede 
Ádám, a Laurel Budapest 
konyhájának vezetője, míg 
az Év Szervizembere Bajusz 
Gergely, az Avalon Ristoran-
te meghatározó személyisége 
lett, a Dining Guide Életmű-
díját László Árpád, a Robin-
son Restaurant tulajdonosa 
vette át. Az Év Cukrászdája 
díjat 2021-ben is a Mihályi Pa-
tisserie kapta. Ezen a listán a 
negyedik helyen a miskolci 
Desszertem végzett.

A top tízes ranglista felál-
lításában idén is a Michelin 
korábbi igazgatója, Fausto Ar-
righi segédkezett, aki vezető 
tanácsadói jelenlétével ötödik 
éve segíti az Étteremkalauz 
munkáját. A 2004-ben alapí-
tott Dining Guide díj az egyik 
legjelentősebb elismerés a ma-
gyar vendéglátóiparban.

T.Á.
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Szabó Lőrinc után Pilinszky 
János a miskolci Thália-ház-
ban.

Születésének századik, halá-
lának negyvenedik évfordulója 
alkalmából tart idén program-
sorozatot a költő életművéből a 
Spanyolnátha. Ezúttal Pilinsz-
ky János kevésbé ismert ver-
ses meséinek univerzumába 
nyerhettek betekintést az ér-
deklődők. A felolvasott íráso-
kat narráló és a költő ezen cik-
lusát értelmezni segítő Mikita 
Gábor színháztörténésztől, a 
Thália-ház vezetőjétől meg-
tudhattuk: a második világ-
háborút követő kultúrpolitikai 
kényszer térítette el Pilinszkyt 
a gyermekirodalom irányába.

1949 és 1954 között műve-
it egyáltalán nem publikálták 
(egészen a tárgyalt mesés verse-
kig), mivel költészetében a kor-
ban elvárt realizmust és ma-
terializmust finoman szólva 
sem látta viszont a pártállami 
rezsim. – Ez a szükségszerűség 
szülte Pilinszky népköltésze-
ti motívumokban bővelkedő 
verseit – fogalmazott.

A Nap születése, Kalando-
zás a tükörben, Ének a kőszívű 
királyról – meséiben a teremtő 
képzeletnek mindig is kitünte-
tett szerepet tulajdonított Pi-

linszky. A valóság és az azon 
való túltekintés meghatározó 
alapvetése munkáinak. Tükör-
motívumaival egészen a való-
ság határáig visz el bennünket. 
A Pilinszkytől jól megszokott, 
a lelkiállapotokra rendkívül 
érzékeny utalások annak el-
lenére jönnek velünk szembe, 
hogy sem műnemében, sem 
műfajában nem ezt várná a 
„gyanútlan” olvasó.

– Helyenként egészen líra-
iak, olykor drámaiak az át-
hallások – fejtegette a szín-
háztörténész, aki hozzátette: 
Pilinszkynél az sem ritka, hogy 
költőtársai vagy épp a saját 
maga által korábban használt 
képeire, elemeire hivatkozzon 
vissza. És gyakorta ugyanazo-
kat a mintázatokat és rajzo-
latokat tárja elénk ezekben a 

költeményekben: királylány, 
sárkány, sárkányölő szegényle-
gény vagy herceg.

A közönségből érkező felve-
tésre a felolvasást tartó Mikita 
Dorka Júlia is megjegyezte: Pi-
linszky olyannyira apróléko-
san és részletgazdagon képes 
a tájat felfesteni elénk, hogy 
megeshet: a költemény epikus 
szála csaknem teljes egészében 
figyelmünkön kívül marad.

– Nagy horderejű a kőszívű 
királyról szóló mese például, 
ami nem is annyira magát a 
cselekményt bontja ki, sok-
kal inkább a benne megbújó 
drámát – mutattak rá a ven-
déglátók.

A rendezvénysorozat egy 
hónap múlva folytatódik a 
költő munkásságának további 
szegleteivel.

Közelebb hozták Pilinszkyt Közelebb hozták Pilinszkyt 

Az előadást a Színészmúzeumban tartották. Fotó: Parai Roland

A Pizza, Kávé, Világbéke lett az év alternatív vendéglátóhelye



Ascher Tamás rendezésében 
ismét színpadra vitték egy nő 
államosításának szürreális 
történetét.

Neves színészgárda, zöld hát-
tér előtt kibontakozó sztori: ez 
a Hazatérés. Mégis, pusztán 
ennyiből nagyobb eséllyel asz-
szociálunk a legutóbbi Pókem-
ber-széria 2. felvonására, mint 
Harold Pinter 1964-es drámá-
jának újramesélésére. Pedig itt 
a zöld háttér nem CGI, hanem 
a Miskolci Nemzeti Színház ki-
váló díszlete. Pedig itt nem egy 
laza hálószövő pók a főhős, ha-
nem a főhősöket szövi be a laza 
pókháló. Pedig itt a hazatérés 
nem egyenlő a megnyugvással: 
az egykori otthonba visszatérni 
olyan, mint a félig gyógyult seb-
ről letépni a tapaszt. Itt nem szu-
perhősök harcolnak a veszéllyel: 
veszély sincs, a harcot pedig már 
feladták.

A mostani előadás rendezői 
munkáját Ascher Tamás végezte, 
aki egyébiránt nem Miskolcon 
vitte színre először a Hazaté-
rést, így megelőlegezhető, hogy 
mélyebb ismereteket gyűjtött a 
darabban rejlő lehetőségekről. 
A dráma hatszereplős. Egy idős 
férfi együtt él két fiával és öcs-
csével. Kapcsolatuk többnyire 
hideg, indulatoktól és tehetet-
lenségből fakadó fásultságtól 
terhes. Ebbe a patriarchális idill-
be érkezik haza a harmadik fiú, 

hogy bemutassa rég látott csa-
ládjának feleségét, és elmesélje 
sikereit. Egy olyan helyre, amit 
hosszú ideje elkerül a nő és a si-
ker is. A hiány egyébként nem 
csak ezeken a pontokon érző-
dik. A hosszú dialógusok és a fő 
cselekmény csermely lassú cso-
bogása miatt akár pacemakerrel 
is nyugodtan be lehet ülni a Ha-
zatérésre. Ez a vélemény persze 
nem azt jelenti, hogy unalmas 
lenne az előadás, inkább egy-
fajta lassú építkezést és karak-
terközpontú vonalvezetést jelöl. 
Néha kifejezetten érdekes látni, 
ahogy bűvészkedik egy nő négy 
férfi pillanatnyi vérellátásával.

Maga a történet kissé olyan, 
mint visszafelé elmesélni egy 
sor dominó ledőlését egészen a 
pöccintésig. A férfiakra (a da-
rab szerint) jellemző kapcsola-
ti mechanikákra épül a család 
élete, megszokássá transzfor-
málva a működésképtelenséget. 

Egészen addig kiválóan ront-
ja el a saját és egymás sorsát a 
négy karakter, amíg meg nem 
érkezik feleségével a tékozló fiú 
fonákjaként funkcionáló har-
madik testvér, akit Fandl Ferenc 
alakít. Az építkezés milyenségét 
mutatja, hogy a darab értelmét 
adó nagy találkozás – ami ad-
dig csak részben történik meg 
– az első felvonás végén törté-
nik meg. A második felvonás 
szürreális, többször abszurd je-
leneteiben a Szirbik Bernadett 
játszotta nő kikerül az egyén 
„tulajdonából”: a közösbe dob-
ják. A zárójelenet voltaképp 
egy üzleti megbeszélés: milyen 
körülmények között prostitu-
álódjon a család vonzáskörébe 
tudatosan belefúródó nő. Ezt 
a férj, az egyetlen karakter, aki 
nem tartozik ehhez a körhöz, 
végighallgatja, mielőtt elmegy.

A Hazatérés több témát bon-
colgat. A heteroszexuális férfiak 

kényszerű egymás mellett élé-
sének sajátos vonásait – a do-
mináns hím képe csak illúzió a 
fogatlan oroszlánok világában. 
Az egy ponton működésképte-
lenné váló családi kapcsolato-
kat. Bemutatja a nő, a feleség és 
az anya hiátusának következmé-
nyeit, amik úgy ülnek ki a szín-
padra, ahogy a vitaminhiányos 
ember körmein jelennek meg a 
fehér foltok. Kibontakozik az ér-
zés: akkor döbbenünk rá, hogy 
mink nincsen, amikor más éle-
tében észrevesszük azt. Előtér-
be kerül a szexualitás. Mégsem 
ezek egyike a Hazatérést övező 
legfontosabb kérdés, hanem az, 
hogy miért született az előadás. 
Miért mesélték el újra ezt a szto-
rit, hogyan illeszkedik a most 
kérdéseire fókuszáló darabok 
sorába, és mitől lett érvényesebb 
ez a változat, mint bármelyik az 
elmúlt, közel 60 évben?

Bájer Máté
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Bár a 100 történelmi ér-
dekesség Miskolcról című 
könyv már tavaly kikerült 
a nyomdából, a hivatalos 
bemutatóra várni kellett a 
vírushelyzet miatt.

Reiman Zoltán harmadik, 
a sorból több szempontból is 
kilógó, Miskolc történetéből 
szemelvényező könyvével is-
merkedhettek meg az érdek-
lődők a napokban az egykori 
Képcsarnok helyén nyílt Sub 
Rosa Cafeban. A kötet sajá-
tossága, hogy – a nevéhez illő 
módon – száz rövidre fara-
gott, mégis velős rejtélyt, le-
gendát, történetet tartalmaz.

A bemutatón – amelyen 
Veres Pál polgármester is 
a hallgatók sorában ült – a 
moderátor szerepét ez alka-
lommal is a szerző barátja, 

Lichtenstein Raymond vál-
lalta. Beszélgetésük nyomán 
több érdekes szálat is felfej-
tettek: például azt is, hogy 
az eddigi kötetcímek mind 
egy-egy Miskolcról szóló dal 
valamely sorából születtek 
(Miskolc a várad, az életed 
2018, Miskolc mindig vár-
ni fog 2020); ezt a kétköny-
ves hagyományt törte meg a 
mostani kiadvány.

A „100 történelmi érde-
kesség Miskolcról”-ból rész-
leteket olvasott fel Barta Má
ria Viola színész. Elhangzott 
például, hogy Szepessy Zsig
mond hogyan védte meg az 
avasi templom kulcsát a ka-
tolikus egyház küldötteitől, 
de szóba került az első mis-
kolci villamos története és a 
Diósgyőri vár utolsó ostro-
ma is.                                    BM

Oscar-jelölt és Arany 
Pálma díjas alkotások is 
szerepelnek a 17. CineFest 
Miskolci Nemzetközi Film-
fesztivál kisjátékfilmes ver-
senyprogramjában.

Az idei, 17. CineFest Mis-
kolci Nemzetközi Filmfesz-
tivál kisjátékfilmes verseny-
programja talán minden 
eddiginél erősebbre sikerült. 
A benevezett filmek közül az 
előzsűri 23 ország 38 alko-
tását válogatta be a verseny-
programba. A kisjátékfilm-
mezőnybe beválogatott 
filmeket kiválóan fémjelzi, 
hogy bekerült a programba a 
2021-es Oscar-jelölt Börtön-
levelek (The Letter Room, r.: 
Elvira Lind), a 2020-as Arany 
Pálma díjas Félek, hogy elfe-
ledem az arcod (I’m afraid 
to forget your face, r.: Sa meh 
Alaa), a 2020-ban Toron-

tóban kisjátékfilmes fődí-
jas Dustin (r.: Naila Guïguet) 
és az Annecy-i Nemzetközi 
Animációs Filmfesztivál dí-
jazottja, a Nyugdíjasok (Eco-
re, r.: Samuel Petthey és Sil
vain Monney) is. Élőszereplős 
és animációs filmek, vidám 
és lélekemelő történetek, 
könnyed hangvételű és elgon-
dolkodtató alkotások egya-
ránt megtalálhatóak az idei 
CineFest Miskolci Nemzet-
közi Filmfesztivál kisjátékfil-
mes programjában, amiben 
– szokás szerint –, Magyaror-
szágon először látható filmek 
versengenek egymással a kö-
zönség és a zsűri tetszéséért.

A fesztivált szeptember 10-
18. között rendezik meg. A Ci-
neFest programjainak további 
részleteiről, újabb informáci-
ókról a www.cinefest.hu-n, il-
letve a fesztivál Facebook-ol-
dalán tájékozódhatnak.

Minden eddiginél Minden eddiginél 
erősebb programerősebb program

Tavaly március 4-én alakult 
meg a Miskolci Színházba-
rátok Egyesülete (MSZE), 
őket mutatjuk most be cik-
künkben.

Az egyesülethez – ame-
lyet jelenleg húsz fő alkot – 
az csatlakozhat, aki a célki-
tűzésekkel egyetért, továbbá 
rendelkezik bérlettel a Mis-
kolci Nemzeti Színházban 
(MNSZ), vagy rendszere-
sen látogatja az előadásokat. 
Mindezekről Kelemen Judit 
és Marien Orsolya, az MSZE 
két elnökségi tagja beszélt 
lapunknak. Felidézték azt 
is, hogy már évekkel ezelőtt 
megismerték egymást, ezt kö-
vetően azonban távol sodorta 
őket az élet. 2019 szeptembe-
rében, a színházak éjszakáján 
azonban újra találkoztak. Itt 
derült ki mindkét alapító tag 
számára a másik fél színház 
iránti rajongása, és meg is fo-
galmazták elképzeléseiket.

Az egyesület célja, hogy 
hozzájáruljon a miskolci te-
átrum népszerűsítéséhez, kü-
lönös tekintettel a fiatalabb 
korosztályok körében, köz-
reműködjön a színház által 
nyújtott értékek megőrzésé-
ben és növelésében, az érdek-
lődők számára pedig fórumot 
teremtsen. Ezen túlmenően 
célja az is, hogy a színház al-
kotóival – színművészek, a 

Művészeti Tanács tagjai, Mis-
kolci Balett és a színház vala-
mennyi dolgozója – közvetle-
nebb és barátibb kapcsolatot 
alakítson ki. Az egyesület tá-
mogatja Miskolc színházi éle-
tét, különös figyelemmel a 
színház fennállásának 200. 
évfordulója alkalmából meg-
rendezendő eseményekre.

Az első
Az egyesület gyakran tart 

szerzői esteket, alkotói beszél-
getéseket, összejöveteleket, il-
letve olyan rendezvényeket, 
ahol az alkotókkal közvetle-
nebb formában is megismer-
kedhetnek az érdeklődők.

Mivel épp a járvány Ma-
gyarországra való betöré-
sekor alakultak meg, csak 

augusztus 24-én tudták meg-
szervezni az első program-
jukat: egy közvetlen hangu-
latú beszélgetést Harsányi 
Attila Jászai-díjas színmű-
vésszel a Miskolci Színész-
múzeumban. Ezt követően 
Szőcs Artur rendező és Lajos 
András, valamint Seres Ildikó 
színművészek is az egyesület 
vendégei voltak a különböző 
esteken.

Szíveket a magasba
Az egyesület a pandémia 

utáni első előadásnak, a Deja 
vu-nek a tapsrendje alatt kü-
lönleges figyelmességgel ké-
szült: piros kartonszíveket 
osztottak a nézők között, 
amiket a publikum a darab 
végén a magasba tartott, így 

hálálva meg a színészek játé-
kát és üdvözölve újra az előa-
dásokat.

„A miskolci színházbarát 
az, aki átérzi, hogy az MNSZ 
valóban élni segít. Aki rajong 
nemcsak az előadásokért és 
a színművészekért, hanem 
a teljes színházért, a súgótól 
a rendezőasszisztensen át a 
színház vezetéséig” – fogal-
mazzák meg szellemiségüket. 
„Helytelennek tartja az egye-
sület azt a sztereotípiát, mely 
szerint igazi színházrajongó 
csak a szellemi tevékenységet 
végző értelmiségiekből lesz. 
Annál is inkább, mert az EQ, 
azaz az érzelmi intelligencia 
nem végzettség vagy diplo-
ma függvénye. Az MNSZ – 
ahogyan kell – a műfajoknak 
olyan széles skáláján mozog, 
ahol a legkisebbtől a legidő-
sebbig bárki, bármilyen fog-
lalkozást űző és társadalmi 
réteghez tartozó ember meg-
találhatja a neki tetsző, szá-
mára olyan értéket közvetítő 
előadást, melyből magával vi-
het egy érzést, egy gondolatot 
vagy egy tanulságot az előa-
dás után, a saját hétköznap-
jaiba is. Az MNSZ szeretete 
nem végzettség, hanem szív 
kérdése. Ezt próbáltuk többek 
között kifejezni a piros szívek 
nyitáskor történő felmutatá-
sával is.”

B. M.

A SZÍNHÁZ MINDENKIÉ A SZÍNHÁZ MINDENKIÉ 

A tékozló fiú fonákjaként funkcionáló harmadik testvért Fandl Ferenc alakítja. Fotó: Éder Vera

Az egyesület a pandémia utáni első előadásnak, a Deja vu-nek 
a tapsrendje alatt különleges figyelmességgel készült

A versenyprogramba a 2021-es Oscar-jelölt Börtönle-
velek is bekerült 

Történelmi érdekességeket Történelmi érdekességeket 
mesél Miskolc múltjából mesél Miskolc múltjából 

APOKALIPSZIS  APOKALIPSZIS  
ÉS FELTÁMADÁS ÉS FELTÁMADÁS 
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Dióda lézerközpont kialakításában  
vett részt a Bay Zoltán Kft.
Véget ért a dióda lézerközpont kialakítása Kecs-
keméten, amelyben a Neumann János Egyetem a 
konzorcium vezetőjeként, a Bay Zoltán Alkalmazott 
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. pedig konzorciu-
mi tagként vett részt. A GINOP-2.3.3-15-2016-00041 
azonosító számú projekt az Európai Unió és a 
magyar állam 100 százalékos finanszírozásában 
valósult meg, a vissza nem térítendő támogatás ösz-
szege 518 164 155 Ft.

A projekt keretében egy új alap- és alkalmazott kuta-
tási lézerlaboratórium jött létre. A laboratórium a techni-
ka mai állásának megfelelően élvonalbeli, hazánkban 
pedig – az újdonságánál fogva – két vonatkozásban hi-
ánypótló. Egyrészt az 1000 nm alatti hullámhosszúságú, 
jó sugárminőségű (BPP ≤4) és nagy fényteljesítményű 
(P(cw) ≥3kW) lézer sugárforrás (amelynek kifejlesztése 
a közelmúlt eredménye), másrészt a 3D impulzusüzemű 
lézersugaras mikromegmunkálás miatt. A kecskemé-
ti hiánypótló kutatóhely három fő egységből áll: optikai 
szálban vezetett, nagy teljesítményű direktdiódás meg-
munkálóközpont, optikai szálvezetés nélküli direktdiódás 
megmunkálóközpont és impulzuslézeres szubtraktív mik-
ro-megmunkálóközpont.

A lézerlaboratórium infrastruktúrájának kialakítása a 
Neumann János Egyetem, a lézerlaboratórium eszközei-
nek specifikálása, beszerzése, rendszerbe állítása a Bay 
Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. feladata volt a Neumann 
János Egyetem bázisán. Az üzembehelyezést követő-
en a működtetés és a tulajdonjogok is ennek meg-
felelően alakulnak. A Neumann János Egyetem 
a megszerzett ismereteket az oktatásban a 
hagyományos és a duális képzés terüle-
tén is kamatoztatni kívánja. A jármű-, 
gép-, elektromos-, elektronikai ipar te-
rületén a különböző teljesítményű lé-
zereket ma a vágás, hegesztés és a 
gravírozás területén alkalmazzák, 
így az új laboratórium által ezeken 

a területeken lehet az oktatás színvonalának javítása mel-
lett elsődlegesen a beszállító kis- és közepes vállalatok 
innovációs képességeit javítani. Különösen nagy az igény 
a mikromegmunkálás iránt. A választott berendezéssel a 
fogászati implantátumok beépülését segítő felületmódo-
sítási eljárásokat is lehet fejleszteni.

Az 1000 nm-nél kisebb hullámhosszúságú, nagy 
teljesítményű lézersugaras technológiák kutatása vi-
lágszerte most kezdődik. Ennek oka, hogy a nagy tel-
jesítményű diódák több kW teljesítményű sugarát nem 
lehetett 100 μm átmérőjű optikai szálba fókuszálni. 
Ez tudományos és kutatási szempontból azért fontos, 
mert a lézersugár-hullámhossz csökkenésével a tech-
nikai anyagok abszorpciója nő, általában exponenci-
ális összefüggés szerint. Külön érdekesség, hogy az 
alumínium abszorpciója 1000 nm-nél nagyobb hullám-
hosszúság esetén 2-4%, 8-900 nm környezetében há-
romszorosára nő, majd a kisebb hullámhosszúságok 
esetén ismét 4-5%-ra csökken. Az új eszközökkel első-
sorban ezt a jelenséget, illetve ennek technológiai hatá-
sát kutatják. Hasonló a helyzet a réz és ötvözetei esetén 
is. Új alkalmazási lehetőségek születnek az elektronika 
és az elektromobilitás területén. További kutatási terü-
letek: fém-polimer kötések, felületedzés, felületötvözés, 
felrakóhegesztés.

Az akció érvényes: 2021. 07. 24-től 2021. 07. 30-ig 
Kolynos fogkrém, 75 ml, 2653,33 Ft/l 299 Ft 199 Ft
Pur mosogató, 450 ml, 664,44 Ft/l 369 Ft 299 Ft
Ooops kéztörlő, 1 tekercs 499 Ft 399 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Garnier hajfesték, Naturals, Colors Sensation 899 Ft 799 Ft
PVC terítő, 140 cm széles, 899 Ft/fm 999 Ft 899 Ft
Bref WC-illatosító, 3x50 g 999 Ft 899 Ft
Sanytol fertőtlenítő, pumpás tisztítószer, 500 ml, 1998 Ft/l 1299 Ft 999 Ft
Sanytol fertőtlenítő tisztítószer ut. 1 l 999 Ft/l 1299 Ft 999 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 599,5 Ft/kg 1299 Ft 1199 Ft
Harmat WC-papír, 40 tekercs, 3 rétegű, 39,97 Ft/tekercs 2299 Ft 1599 Ft
Héra belső falfesték (fehér), 2 l, 999,5 Ft/l 2499 Ft 1999 Ft
Széria glett, 20 kg, 199,95 Ft/kg 4799 Ft 3999 Ft
Hammerite 0,75 l, 6665,33 Ft/l 5699 Ft 4999 Ft
Héra Ceramic színes falfesték, 2,5 l, 1999,6 Ft/l 5999 Ft 4999 Ft
Héra Gold belső falfesték (fehér), 15 l, 533,26 Ft/l 8999 Ft 7999 Ft

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

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

ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

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

ÓRIÁSI bemutatókészlet HELYBEN!

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!

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

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

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

| Világ | 



Új főtámogatót jelentett be 
csütörtökön a DVTK: a klub 
mögé a szikszói Hell Energy 
Magyarország Kft. állt.

Sántha Gergely, a DVTK el-
nöke a sajtóeseményen el-
mondta, régóta dolgoztak azon, 
hogy az energiaitalgyártó cég 
partnerei legyenek.

– A DVTK csak akkor lehet 
eredményes, ha a régió sikeres 
cégei is mögé állnak, ezért is 
nagy öröm, hogy a Hell mar-
ketingkommunikációs part-
nerként támogatónk lett. Első 
körben a labdarúgócsapatról 
szól az együttműködés, de más 
sportágak együtteseinél – jég-
korong, kosárlabda, röplabda, 
női futball – is az ő logójuk áll 
majd a mezeken. A hazai fel-
szerelésünket ünnepélyes ke-
retek között mutatjuk majd be 
– hangsúlyozta a klub első em-
bere.

– Mi ugyan csak 15 évesek 
vagyunk, de annál energikusab-
bak, lendületesebbek, fiatalo-
sabbak – vette át a szót Schmidt 
Krisztián, a Hell Energy krea-
tív-marketingigazgatója. – A 
két „csapat” nagyon hasonlít 
egymásra; mindketten borso-
diak vagyunk, mindketten az 
itt élőket tesszük boldogabbá. 

Évek óta találgattak a fúziónk-
ról, ma pedig el is jött a pillanat, 
hogy lokálpatrióta szemléle-
tünket tettekre váltsuk, hiszen a 
DVTK-nak most van rá a leg-
nagyobb szüksége. Együtt va-
gyunk, győzni fogunk! Nagy 
reményekkel vágunk a közös 
munkába – emelte ki a cég kép-
viselője. Pontos összegeket a fe-
lek nem árultak el a sajtótájé-
koztatón.

A klubhoz és az anyagi for-
rásokhoz kapcsolódó hír, hogy 
hétfőn az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának sportért fe-
lelős államtitkára bejelentette: 
mintegy 300 millió forintos ki-
emelt támogatást kap évente, 
2021 és 2026 között a DVTK SE.

Szabó Tünde részletezte: ezzel 
tudják támogatni az utánpótlás-

nevelési programokat, az élspor-
tot, a létesítményfejlesztést vagy 
akár az eszközfejlesztéseket is – 
a felhasználási lehetőségeket tá-
gan határozták meg.

– Példaértékű munkát látha-
tunk a DVTK-nál. Ez a munka 
meghozta az eddigi sikerete-
ket, a mostani támogatás pedig 
hozzájárul ahhoz, hogy hosz-
szú távon is garantált legyen az 
eredményesség, és hogy még 
továbbfejlődjön a klub – tette 
hozzá.

Sántha Gergely szerint ebben 
az öt évben valóban komoly 
építkezés indulhat meg az egye-
sületnél.

– Az észak-magyarországi 
régió egyéni sportolóit fogjuk 
össze, beleértve az utánpótlás, 
az amatőr és a versenysporto-

lókat is. Az ő versenyeztetésük 
sokkal kiszámíthatóbb lesz a 
következő években, illetve azon 
dolgozunk, hogy az infrastruk-
turális körülmények is javulja-
nak – mondta a klubvezető.

Továbbra is visszafelé halad-
va a hét kronológiájában: még 
a fontos bejelentések előtt, múlt 
szombaton, ötödik nyári fellépé-
sén elszenvedte első vereségét a 
DVTK, mely kétszer 70 perces 
felkészülési mérkőzésen 3–0-
ra maradt alul Mezőkövesden. 
Legközelebb szombaton a sza-
údi bajnok, Al-Hazem FC ellen 
lép pályára a Diósgyőr zárt ka-
puk mögött, Budapesten. Ezen a 
találkozón már pályára léphet a 
klub új igazolása, a Kisvárdáról 
érkező csatár, Horváth Zoltán.

Soós Péter

Farkas Mihály Tamás, a 
DVTK női röplabdacsa-
patának új vezetőedzője 
szerint a következő sze-
zonban a csapatépítés lesz 
a legfontosabb feladat szá-
mukra.

Az 52 éves szakember 
2010 és 2011 között a női 
röplabda-válogatott szövet-
ségi kapitánya volt, de edzői 
pályafutása során három kü-
lönböző csapattal is bronz-
érmet szerzett az Extraligá-
ban. Azt követően esett rá a 
klubvezetés választása, hogy 
Toma Sándor négy év után 
távozott nyáron a piros-fehé-
rektől.

– Örülök, hogy idekerül-
tem a DVTK-hoz. Hosszabb 
távra szerettem volna ter-
vezni, így fontos volt, hogy 
itt lehet nyugodtan építkez-
ni, hiszen 2+1 éves szerző-
dést kötöttünk. 3-4 lányt fel-
hozunk az utánpótlásból, 
egy-két igazolást tervezünk, 
valamint a Miskolcon mara-
dókból alkotnánk olyan csa-
patot, amellyel egy-két éven 
belül visszajuthatunk az Ext-
raligába. A gyors játékot pre-
ferálom egy-két figurával 

megtűzdelve, ami kiismer-
hetetlenné teszi a játékun-
kat. Emellett nagy hangsúlyt 
fektetek a védekezésre mind 
taktikailag, mind technikai-
lag. Azért is bízom a fiatalok-
ban, mert ők alkalmasak erre 
a dinamikus játékra – avatott 
be a részletekbe Farkas Mi-
hály Tamás.

A DVTK női röplabdacsa-
pata augusztus 9-én kezdi 
meg a felkészülést a követke-
ző szezonra.
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Hamarosan bemutatják az új hazai mezt is. Fotó: Mocsári László

Bízik a fiatalokban az új ve-
zetőedző. Fotó: dvtk.eu

Visszajutnának  Visszajutnának  
az Extraligábaaz Extraligába

POKOLI TÁMOGATÓ  POKOLI TÁMOGATÓ  
ÁLLT A DVTK MELLÉÁLLT A DVTK MELLÉ

A XV. Pannon Bowl legérté-
kesebb játékosának meg-
választott Vasyl Yordan 
vezetésével magabiztosan 
nyert hazai pályán a Miskolc 
American Football Team, 
megszerezve ezzel a Divízió 
I-es bajnoki címet.

Veretlenül, brutális pont-
különbséggel (209-41) mene-
telt a döntőig az ezúttal piros 
mezt öltő miskolci csapat. Az 
a Budapest Cowbells II volt az 
ellenfél, amit az alapszakasz-
ban simán, 55:0-val intéztek 
el. Szopkó Tibor alpolgármes-
ter kezdőrúgását követően 
koncentrált csapatokat látott 
a lelátót megtöltő közönség – 
hangos kísérettel érkeztek a 
vendégek is –, érezhető volt, 
hogy vért kell izzadni a bajno-
ki címért.

A miskolciak magukhoz ra-
gadták a kezdeményezést, de 
az első félidő második felében 
fordítani tudtak a fővárosiak, a 
záró támadássorozatban azon-
ban Vasyl Yordan higgadt irá-
nyításával „szisztematikusan” 
halad előre a támadás, TD 
lett a vége, így 22:22-es dön-
tetlennel vonultak pihenőre a 
csapatok. A második félidő-
re is megmaradt az ellenáll-
hatatlan támadójáték, míg a 
védelem levegőt venni sem 
engedett a Cowbells támadói-
nak. Az utolsó TD-nk igazán 
parádésra sikerült: a második 
irányítófutással megszerzett 
hatpontos során több mint fél 
pályán át szlalomozott a vé-

dők között a kiválóan teljesítő 
Vasyl Yordan, ezzel kialakítva 
a 43:22-es végeredményt.

– Az egész szezon során na-
gyon jól működött együtt a 
két miskolci csapat, a Steelers 
és a Renegades – emelte ki az 
érthetően rendkívül boldog 
miskolci irányító, akit meg-
választottak a Pannon Bowl 
MVP-jének is. – Kicsit lassan 
kezdtünk ma, vétettünk hi-
bákat, én is eladtam egyszer 
a labdát, de újra és újra ösz-
szeszedtük magunkat, rendre 
meg tudtunk újulni. A Cow-
bells ma nagyon jól játszott, 
ügyesek, izgalmas meccset ját-
szottunk ellenük.

A bajnokságban Az év vé-
dőjátékosának megválasztott 
Bodnár Benedek azt mondta, 

a cím az egész csapat érdeme. 
Hozzátette, egy emberként 
küzdöttek a miskolci győzele-
mért.

Aggod Péter szakosztályve-
zető szerint az a csapat nyert, 
amelyik jobban akarta a győ-
zelmet. – A Cowbells abszolút 
nem feltartott kézzel jött ide, 
jól felkészültek belőlünk, ezért 
lett szoros az eleje. Remélem, 
az egyesített miskolci csapat 
hosszú távon is marad, hiszen 
a győzelem közös érdem.

A mérkőzés krónikájához 
hozzátartozik, hogy a Miskolc 
Steelers egyik alapítóját, Nádi 
Gyulát a Magyar Amerikai 
Futballszövetség posztumusz 
elismerésben részesítette. A 
2019-ben tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Nádi Gyula 

testvére, Nádi Katalin vette 
át az életműdíjat a szövetség 
képviselőjétől a döntő szüne-
tében.

A Miskolc American Foot-
ball Teamet érintő hír még, 
hogy a szezon végével máris 
megkezdi a felkészülést az őszi 
mérkőzésekre a magyar válo-
gatott. Első lépésként a hétvé-
gén Budapestre, egy kétnapos 
próbajátékra várják az ország 
legjobb futballistáit. A Grátz 
Vilmos vezette edzői stáb előtt 
Miskolcról három játékos is bi-
zonyíthat: A Divízió I-ben Az 
év támadójátékosának megvá-
lasztott Szalóki János, Az év vé-
dőjátékosa, Bodnár Benedek, 
valamint Juhász Bálint képvise-
li a miskolci gárdát.

Kujan István

Vasyl „Air” Yordan utolérhetetlen volt. Fotó: Juhász Ákos

Bajnok a miskolci amerikaifutball-csapat Bajnok a miskolci amerikaifutball-csapat 

Szerződése lejártával elkö-
szönt a DVTK Jegesmed-
vék csapatától Vas János.

A 37 esztendős, 124-sze-
res válogatott csatár az elmúlt 
négy szezonban 198 bajnoki 
mérkőzésen 166 pontot szer-
zett. Első idényében Magyar 
Kupát nyert, az Erste Liga 
döntőjébe jutott a csapattal, 
s az alapszakasz pontkirálya 
lett. A következő évadban 
már a szlovák bajnokság-
ban bizonyított: az alapsza-
kasz során a liga legjobbja-
ihoz tartozott 54 meccsen 
elért 49 pontjával. A követ-
kező két kiírásban – már csa-
patkapitányként – előbb 39, 
majd 27 pontig jutott. A má-
sodik, szlovák ligában töltött 
idény alatt az egész mezőny 
legjobbja volt a buliknál. A 

három szlovákiai szezont te-
kintve pedig a legtöbb pontot 
szerezte a csapatból.

„Habár hosszabb távra ter-
veztem, most úgy hozta a 
profi sport, hogy elválnak út-
jaink. Büszkeséggel tölt el, 
amikor visszagondolok a sike-
rekre, amiket közösen értünk 
el. A Magyar Kupa-aranyé-
rem, a Tátra Kupa-győzelem, 
a Kontinentális Kupa- és Vi-
segrádi Kupa-menetelések, 
amik miatt bebizonyosodott 
mindenkinek, hogy helyünk 
van a szlovák ligában, így há-
rom szezonon keresztül tud-
tunk csapatként fejlődni” – 
búcsúzott közösségi oldalán 
Vas János.

A válogatott jégkorongozó 
a francia élvonalban szereplő 
Chamonix-ban folytatja pá-
lyafutását.

Büszke az elért sikerekre Vas János. Fotó: dvtk.eu

Távozik  Távozik  
a csapatkapitány a csapatkapitány 



Miskolci Napló10 Hirdetés – karrier

Jelentkezni a www.spinto-tdm.com honlapon  
a karrier oldalon keresztül  

fényképes önéletrajz benyújtásával lehet.

A Spinto Hungária Kft. a Déli Ipari Parkban működik. 
Profilunk elsődlegesen autóipari nagy méretű  

fröccsöntő, nyomásos öntő és lemezmegmunkáló 
szerszámok tervezése  és gyártása.  

Az alábbi munkakörökben várjuk a jelentkezőket:

ü CNC gépkezelő
ü Szerszámkészítő
ü CAM technológus

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, szakmai tapasztalat. 

Szakmai önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
tapasztalattal rendelkező  

munkatársakat  
GÉPSZERELŐ LAKATOS  

munkakörbe.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, szakmai tapasztalat. 

Szakmai önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
tapasztalattal rendelkező  

munkatársakat  
ESZTERGÁLYOS, SÍKKÖSZÖRŰS   

munkakörbe.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)
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A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
Július 28., szerda 20:30 Linda Vista, bérlet-

szünet, Nyári Színház
Július 29., csütörtök 19:00 Szentivánéjiá!, 

bérletszünet, Nagyszínház
20:30 Linda Vista, bérletszünet, Nyári Színház
Július 30., péntek 19:00 Szentivánéjiá!, bér-

letszünet, Nagyszínház
20:30 Linda Vista, bérletszünet, Nyári Színház
Július 31., szombat 19:00 Producerek, bérlet-

szünet, Nagyszínház
Vojáger, Játékszín
PROGRAMOK
Július 24., szombat
10:00-18:00 Családi hétvége – aquafitness, vízi 

versenyek, Selyemréti Strandfürdő
17:00 Szauna erdei mixszel, Miskolctapolcai El-

lipsum Élmény- és Strandfürdő
18:00 GasztroPlacc Extra, Diósgyőri vásártér
Volt egyszer egy... VIAN – emlékest a Kapuzör-

getőkkel, Helynekem
18:30 Szauna citrusos mentával, Miskolctapol-

cai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő
19:30 Éjszakai fürdőzés és különleges szauna-

program a Barlangfürdőben
20:00 Kiss Llászló +4 koncert, Görömbölyi Mű-

velődési Ház
La Barriere – autentikus manouche dzsessz-

koncert, Pátria melletti tér
21:00 Kabinet koncert, Helynekem
22:00 Video Disco, Helynekem
Csajszombat dj Splittel, Block Bistro
Július 25., vasárnap
10:30 Pajta játék-tár – meglepő hangszerek és 

gyógynövényismeret, Lovagi Tornák Tere
17:00 Alma zenekar koncertje, Ady Endre Mű-

velődési Ház
Szauna kubebás relaxszal, Miskolctapolcai Ellip-

sum Élmény- és Strandfürdő
18:00 Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar 

térzenei koncertje, miskolctapolcai büfésor
20:30 A nagy (cseh)szlovákiai magyar forradal-

mi gulyásparti – Fandl Ferenc színművész 
előadása, Avas Kapuja (Papszer 2.)

Július 26., hétfő
17:00 Német klub, Szabó Lőrinc Könyvtár
18:30 Családi zumba fitness, Ady Endre Mű-

velődési Ház
Július 27., kedd
17:00 Páholy 25 – Békési Gábor irodalomtör-

ténész előadása „miskolci” írónőkről, Thá-
lia-ház

Július 28., szerda
17:30 Ingyenes Etka-jóga, Ifjúsági és Szabad-

idő Ház
Július 29., csütörtök
9:00 plázsNEKEM – akusztikus gasztrokulturális 

családi nap, zip’s plázs – Mályi és Helynekem
15:00 Lázár Ervin: A kék meg a sárga – papír-

színház, Petőfi Sándor Könyvtár
16:30 Gémeskút társasjátékklub, József Atti-

la Könyvtár
Francia klub, Szabó Lőrinc Könyvtár
19:00 I. Karibi rumkaland, Végállomás bist-

ro&wine (előzetes jegyvétel szükséges)
Július 30., péntek
Ellipsum GasztroPlÁZS, Miskolctapolca, Ara-

di sétány
14:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi S. Könyvtár
18:00 Zenélő galéria – Latin Projekt, Rákó-

czi-udvar (Miskolci Galéria udvara)
Július 31., szombat
17:00 Citrusos, friss szaunaprogram, Miskolcta-

polcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő
18:00 GasztroPlacc Extra, Diósgyőri vásártér
18:30 Szauna levendulagőzzel, Miskolctapolcai 

Ellipsum Élmény- és Strandfürdő
19:00 Fábry Sándor önálló estje, Művésze-

tek Háza
20:00 Strandok éjszakája, Miskolctapolcai Ellip-

sum Élmlény- és Strandfürdő
20:00 Gulyás Szabina – Sajó Tamás duó 

koncertje, AMűvész Kávézó (Művésze-
rek Háza)

Augusztus 1., vasárnap
9:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
10:30-17:30 Pajta játék-tár – műhelymunkák, 

Lovagi Tornák Tere

PROGRAMAJÁNLÓ ONLINE TURISZTIKAI KAMPÁNYT ONLINE TURISZTIKAI KAMPÁNYT 
INDÍTOTT MISKOLCINDÍTOTT MISKOLC
Forgalomélénkítő turisztikai 
kampánnyal hívja a pihente-
tő élmények megszerzésére a 
nyaralni vágyókat Miskolc. A 
Miskolc pont jó! nevet viselő 
kampány a belföldi turistákat 
szólítja meg játékos üzenetek-
kel online felületeken.

A tavalyi évhez hasonlóan 
az idei turisztikai főszezon is 
a pandémia árnyékában zaj-
lik. Emiatt különösen felérté-
kelődnek azok a desztinációk, 
ahol számos, szabadtéren elér-
hető programkínálat is várja a 
turistákat, akár több generáció 
együttes kikapcsolódására is 
lehetőség van. Miskolc remek 
választás ebből a szempontból, 
mivel rendkívül sokszínű város, 
minden korosztálynak tartogat 
élményeket. Erre hívja fel a fi-
gyelmet a város Miskolc pont 
jó! nevet viselő nyári turisztikai 
kampánya. Mivel idén is nélkü-
löznünk kell a jelentősebb szá-
mú külföldi turistát, ezért az 
online, közösségi felületeken 
megjelenő kampány a belföldi 
lakosságot szólítja meg. A rö-
vid, egyszerű, de játékos üzenet 
egyben Miskolc komplexitását 
is kifejezi, hiszen a város négy, 
eltérő hangulatú, más-más él-
ményt kínáló városrésszel ren-
delkezik. A kultúra és a gaszt-

ronómia iránt érdeklődőknek 
a történelmi Avast is magában 
foglaló belváros nyújt kikapcso-
lódást. Fürdőzésre a miskolcta-
polcai üdülőterületen az Euró-
pa-hírű barlangfürdőben és a 
vadonatúj Ellipsum Élmény- és 
Strandfürdőben várják a ven-
dégeket. A középkor hangula-
tát idézi meg az impozáns Di-
ósgyőri vár, ami jelenleg ugyan 

felújítás alatt áll, de a mellet-
te álló Lovagi Tornák Tere és a 
meseszép Tündérkert is emlé-
kezetes programokat biztosít. A 
hegyvidéki környezetben fekvő 
Lillafüred pedig az aktív turiz-
mus kedvelőinek és a romanti-
kus szerelmeseknek kínál felejt-
hetetlen emlékeket.

A kampány szlogenje folyta-
tása a tavalyi évben elkezdett 

turisztikai kampánynak, idén 
azonban bővült a tematikája 
és a megszólított célcsoportok 
köre. Külön invitáló készült a 
kerékpáros turistáknak, a ku-
tyájukkal együtt utazóknak, és 
az egyházi értékek megismeré-
sére különösen nyitott senior 
korosztálynak is célzott üzene-
tek szólnak.

A kampány nyár végéig tart, 
mivel idén különösen jellemző, 
hogy az utazási döntés meg-
hozatala kitolódik közvetle-
nül a nyaralás időpontja előtti 
napokra. A kampány idősza-
ka alatt a város közösségimé-
dia-felületeit is érdemes követni  
(https://www.facebook.com/
HelloMiskolc/), hiszen a hasz-
nos tippek és információk mel-
lett hosszú hétvégés pihenést 
biztosító nyereményjáték is vár-
ja majd az érdeklődőket.

A város azok közé a desztiná-
ciók közé tartozik, ahol tavaly 
sikerült a korábbi, „vírusmen-
tes” évek kimagaslóan javuló 
adatait legjobban megőrizni, és 
12 helyet előrelépni a kereske-
delmi szálláshelyek vendégéj-
szakáit tartalmazó listán. Mis-
kolc bízik abban, hogy a tavalyi 
sikeres kampányhoz hasonlóan 
idén is eredményes főszezont 
zárnak majd a település turisz-
tikai szolgáltatói.

Az épület a 18. század kö-
zepén készült el, fénykorát 
pedig a 19. század végén élte. 
A tárlat a gróf Szirmay család 
történetét idézi fel.

A Szirmay-kastély vált kas-
télytörténeti élményponttá. A 
szirmabesenyőin kívül más 
kastélyok is élményponttá vál-
tak, egy határon átnyúló prog-
ramnak köszönhetően a ma-
gyar-szlovák határ térségében 
összesen nyolc műemlék épü-
letben alakítottak ki korszerű, 
interaktív kiállítást.

Az épületben nyílt kiállítás 
a Szirmay család történetét, 
életmódját, a hozzájuk kötő-
dő legendákat, a kastély érde-
kességeit és például a település 
címerének históriáját is megi-
dézi. Virág Zsolt művészettör-
ténész, az Oppidum-Civitas 
Kft. ügyvezetője felidézte, ami-
kor a kastélytörténeti élmény-
pontokat megálmodták a határ 
mindkét oldalán, akkor a leg-
fontosabb cél az volt, hogy azok 
az épületek, történelmi emlé-

kek, amelyek adott esetben ma 
már más funkciót töltenek be, 
szintén bekerülhessenek a tu-
rizmus vérkeringésébe, felke-
rüljenek a turisztikai térképre. 
A kiállítás által újra színekkel 
és élettel telt meg Szirmabe-
senyő kulturális központnak 
szánt épülete – ezt már Csöbör 
Katalin (Fidesz-KDNP), a te-
rület országgyűlési képviselő-
je emelte ki. Mint monda, egy 
nagyon szépen megtervezett 
kiállítást látogathatnak itt az 
érdeklődők, ami a kor igényeit 
is kiszolgálja.

A Vörös rák a kerti padon 
elnevezésű kiállítás a várako-

zások szerint elindítja majd a 
kastélyt a felújításhoz vezető 
úton – hangzott el az ünnep-
ségen. Bodnár Krisztián, a te-
lepülés polgármestere hozzá-
tette, ehhez elengedhetetlenek 
az anyagi források, ami azon-
ban egyelőre nem áll rendelke-
zésünkre. – Az önkormányzat 
eddig is kereste a lehetőségeket 
a kastély megújítására. Több 
pályázaton is elindultunk, saj-
nos eddig sikertelenül.

A polgármester elmondta, 
tavaly készült egy terv ebből a 
célból: a felújításhoz a számítá-
sok szerint mintegy 1 milliárd 
forintra lenne szükség.

Hirdetés

Élménypont SzirmabesenyőbenÉlménypont Szirmabesenyőben

Művészetek Háza, Uránia-terem:
Július 22-28., csütörtök-szerda, naponta 

16:30 Jeges pokol, 19:00 Valaki a túloldalon
Július 29.-augusztus 4., csütörtök-szerda, na-

ponta 16:30 A hercegnő és a hét törpe, 19:00 
A szerelem röviden

Béke-terem:
Július 24., szombat 19:30 Új világrend
Július 22-26., csütörtök-hétfő, naponta 17:00 

David Copperfield rendkívüli élete

Július 25-28., vasárnap-szerda, naponta 
19:30 Honeyland

Július 27-28., kedd-szerda, naponta 17:00 
Gerhard Richter, a festő

Július 29-31., csütörtök-szombat, naponta 
17:00 Kedves kém, 19:00 DAU. Natasha

Július 31., szombat 14:00 Magyar hősök-
re emlékezünk: A komáromi hős; Isten ve-
led, Görgei!

Augusztus 1-4., vasárnap-szerda, naponta 
17:00 A kivégzőosztag, 19:00 Űrpiknik

CINEMA CITY:
Július 22-28., csütörtök-szerda, naponta több 

időpontban – Becsúszó szerelem (csak szomba-
ton), Croodék: Egy új kor, Démonok között: Az ör-
dög kényszerített (kedden utoljára), Dzsungeltú-
ra (csak szerdán), Fekete özvegy, Halálos iramban 
9., Halálos kitérő – Örökség, Hang nélkül 2. (csak 
szombaton), Idő (csak szerdán), Jeges pokol, Kí-
gyószem: G.I. Joe – A kezdetek, Lelki ismeretek, 
Luca, Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő, Raya és az utol-
só sárkány, Senki (csak szombaton), Space jam: Új 
kezdet, Szerelmek, esküvők és egyéb katasztró-
fák, Szilaj: Zabolátlanok, Szörnyella, Tolvajok tár-
sasága, Valaki a túloldalon

Külön invitáló készült a kutyájukkal együtt utazóknak

MOZIMŰSOR MOZIMŰSOR 



Akkor és most. A felvételen a Bodrogi Zsigmond utca egy sza-
kasza látható a diósgyőri várrommal és az evangélikus templom-
mal háttérben a Bükkel. A fotó pontos korát nehéz megbecsülni, 
feltehetően a vár 1962-ben kezdődött feltárása körül, de még az 
újjáépítés kezdete előtt készült. Jól látható, hogy a környék na-
gyon sokat nem változott, a Bodrogi Zsigmond utca érintett há-
zai könnyedén azonosíthatóak, az új kép helyszínének meghatá-
rozásakor a felvételek középpontjában lévő tornyos saroképület 
volt az egyik, a diósgyőri vár pedig a másik igazodási pont. Jól 
látható, hogy a régi és az új felvételek perspektívája különbözik, 
aminek rettentően egyszerű az oka: a fekete-fehér kép minden 
valószínűség szerint a Táncsics tér 1. szám alatt álló református 
templom tornyából készült, onnan viszont ezt a panorámát jelen-
leg egy fa teljes egészében kitakarja. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. 

József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

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

Mozaik Miskolci Napló12

Egy sivatagi hiúz, más néven karakál (Caracal caracal) a miskolci állatkert Száhel bemutatójának új lakója. A kétéves hím ka-
rakál Csehországból, a Dvúr Králové-i állatkertből érkezett Miskolcra. A Durrell nevet viselő állat az első hetekben még az új ott-
honával és új gondozóival ismerkedett, azonban egyre bátrabb, így most már látogatók is megtekinthetik őt a kifutójában. Dur-
rell egyelőre magányosan él, de az állatkert reményei szerint hamarosan sikerül párt is találni a számára. A miskolci állatkertben 
egyébként a 2000-es évek elején néhány évig élt már sivatagi hiúz, az újonnan érkezett állat most több mint egy évtized után kép-
viseli faját Miskolcon. Ráadásul Magyarország állatkertjeiben jelenleg ő az egyetlen sivatagi hiúz.  Fotó: Parai Roland

GazdikeresőGazdikereső

Könyvújdonságok a Géniusztól 
3

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. 

DURRELL IS MISKOLCOT  DURRELL IS MISKOLCOT  
VÁLASZTOTTAVÁLASZTOTTA

Ezen a héten Kobát (5666), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, 
féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gaz-
dihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Lyukóvölgy
Fajta: keverék
Kor: 2-3 év
Neme: kan
Szín: fekete-fehér foltos
Súlya: 27,12 kg
Magasság: 50 cm

Szomorkás, ámde kedves te-
kintete megfogja az embert. Szé-
pen sétáltatható, alkalmazko-
dó kutya. Hallatja a hangját, de 
nem erőszakos más kutyákkal 
és emberrel sem. Remek család-
tag és jó házőrző válhat belőle.

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
július 25-én, vasárnap 
délután 4 órától a Szent 
Anna-templomból köz-
vetítenek. A szentmisét 
bemutatja: Kozma Imre 
irgalmasrendi szerzetes, 
a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat alapítója.

A Szent Anna-templom bú-
csúját vasárnap tartják. A dél-
előtt 10 órakor kezdődő ün-
nepi szentmisét Kozma Imre.

Kővári Ferenc Dávid test-
vér, a Szent Ferenc Kistest-
vérei közösség tagja is július 
25-én tartja pappá szentelésé-
nek 25. évfordulóját a vasgyá-
ri templomban. Az ezüstmise 
délután 4 órakor kezdődik.

Szerdán, 28-án az este 6 
órai szentmisét Kelemen Di-
dák boldoggáavatásáért mu-
tatják be a Minorita templom-

ban. Ugyanitt augusztus 1-jén 
és 2-án, jövő vasárnap és hét-
főn az esti szentmise kereté-
ben ünneplik a Porciunkula 
búcsút.

A Református Egyház Zsi-
nati Elnöksége gyűjtést in-
dított a Baranya megyei te-
lepüléseket érintő pusztító 
jégvihar károsultjainak meg-
segítésére. Arra kérik a gyüle-
kezetek tagjait, hogy aki teheti 
és szeretné, pénzadománnyal 
segítse a károk helyreállítását. 
Ehhez a Miskolc-Tetemvá-
ri Református Egyházközség 
Gyülekezete is csatlakozott, 
ezért külön perselyt helyeztek 
el a főbejáratnál erre a célra. 

Szemlélődő lelkigyakorla-
tot szervez Bodrogolasziban 
augusztus 15-22. között Kiss 
Attila Gellért görögkatolikus 
atya. Már várják a jelentkező-
ket a 06-30/515-1368-as tele-
fonszámon.

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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