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Irányba állt a repülőtér ügye

Több éves kálvária után meg-
oldódhat végre a miskolci re-
pülőtér ügye, ugyanis hosszas 
előkészítő és háttérmunka 
után találtak egy, a célra alkal-
mas területet Sajópetri hatá-
rában – jelentette be Veres Pál, 
Miskolc polgármestere szer-
dán a városháza dísztermében.

A városvezető a szerdai fó-
rumon emlékeztetett, a 2019 
őszén felállt, jelenlegi városve-
zetés a kezdetek óta eltökélt volt 
abban, hogy megoldja a helyze-

tet, mert ők is úgy gondolják, 
hogy Miskolc nem maradhat 
repülőtér nélkül. Mint fogal-
mazott, számos tárgyalást kö-
vetően most végre hosszú távú 
megoldást és jövőt tud kínálni 
a költözni kényszerülő miskolci 
repülőtérnek.

– A választásokat követően, 
április 5-én, a közlönyben meg-
jelent a miniszterelnök aláírásá-
val, hogy az általunk kinézett, 
két helyrajzi szám alatt lévő te-
rületet kiemelt gazdasági öve-
zetté nyilvánította a kormány. 

Ez egy komoly fegyvertény, és 
nagy segítség abban, hogy erre 
a problémára megoldást talál-
junk – jelentette ki.

A polgármester szerint eb-
ben a városvezetésnek renge-
teg munkája van, lobbiztak 
Szijjártó Péter külügyminisz-
ternél, Palkovics László inno-
vációs és technológiai minisz-
ternél és a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökségnél is. „Köszönhe-
tően a sikeres lobbitevékeny-
ségnek, bő tíz nap alatt sikerült 
elérni, hogy ez a terület ki-

emelt fejlesztési terület legyen, 
ami nagyban meggyorsíthatja 
a reptérlétesítés folyamatát” – 
hangsúlyozta Veres Pál.

Hozzátette még: segítséget 
tudnak nyújtani a repülőklub-
nak abban is, hogy az átmeneti 
időben legyen hely tárolni a rep-
térről leszerelt felszereléseket, 
köszönhetően annak, hogy sike-
res tárgyalásokat folytattak Szir-
mabesenyő polgármesterével, ez 
a település a tulajdonosa ugyanis 
a repülőtér északi részének.

Folytatás a 3. oldalon

Két év kihagyás után rendez-
ték meg újra a szakképzésben 
tanuló diákok országos meg-
mérettetését. Mindhárom 
miskolci versenyző dobogós 
eredményt ért el.

Az idei már a tizenötö-
dik Szakma Sztár Fesztivál 
volt, amit azért indítottak el 
a szervezők, hogy a szakkép-
zést népszerűsítsék. A döntőt 
– amelyet regionális fordulók 
előztek meg – a hét elején ren-
dezte meg a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara. A két 
nap alatt több mint kétszáz 
fiatal versenyzett, akik 19 me-
gyét képviseltek és összesen 
86 szakmában mutatták be 
tudásukat. 

Bihall Tamás, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara elnöke 
lapunknak elmondta, hogy a 
Szakma Sztár egyre magasabb 
színvonalat képvisel a körül-
mények és a résztvevő szak-
mák kibővült száma alapján. 
A döntőbe három miskolci fi-
atal jutott be. Zakhar Balázs, a 
Miskolci SZC Berzeviczy Ger-
gely Technikum tanulója a ke-
reskedő- és webáruházitechni-

kus-szakmát képviselte. Bökös 
József a Miskolci SZC Szeme-
re Bertalan Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégiumból a 
fodrász (KKK) ágon indult el, 
míg Molnár Krisztián a Mis-
kolci SZC Kandó Kálmán In-
formatikai Technikumból a 
műszaki informatikusok kö-
zött versenyzett.

Folytatás a 7. oldalon

A Legendák a Levegőben utazóprodukció érkezett Miskolcra múlt hétvégén. Fotó: Mocsári László

Éremeső a Szakma Sztáron
Az Európai Bizottság száz 
város részvételével klímasem-
legességi kísérleti programot 
hirdetett, melyben a több mint 
300 pályázó közül Magyar-
országról Budapest és Pécs 
mellett Miskolcot választották 
ki olyan európai nagyvárosok 
mellett, mint Barcelona vagy 
Koppenhága.

A kísérlet célja, hogy legyenek 
olyan városok az Európai Uni-
óban, amelyek innovációs meg-
oldásokkal segíthetik a klíma-
semlegességre történő átállást 
az unió többi városa számára 
2050-ig. 2021 és 2023 között ösz-
szesen 360 millió eurónyi köz-
vetlen brüsszeli forrást osztanak 
szét a klímasemlegességi kísérleti 
programba kiválasztott városok 
között az elfogadott stratégiáik 
megvalósítására, ami jelentős fej-

lesztési támogatást jelent a követ-
kező években Miskolc számára.

A kísérletben résztvevő száz 
város, köztük Miskolc felada-
ta, hogy 2030-ra megvalósítsa 
a kísérleti program célkitűzé-
seit, elősegítve a klímasemle-
gesség létrejöttét. A városoknak 
első lépésként klímasemleges-
séget megvalósító terveket kell 
kidolgozniuk, különös tekintet-

tel a hulladékgazdálkodásra, a 
közlekedésre, valamint az épü-
letek szigetelésére és az ener-
giafelhasználásra. A különböző 
programok megvalósításához 
szükséges a lakosság és a kuta-
tási szervezetek bevonása, ezzel 
is segítve a minél szélesebb körű 
részvételt és a kísérleti program 
céljainak minél hatékonyabb 
megvalósítását.                            MN

Közvetlen brüsszeli forrás a városnak

A program jelentős fejlesztési lehetőség Miskolcnak. Fotó: Juhász Á.

NEM EGYEZTEK  
A NÉZŐPONTOK
Összesen tizenegy napirendi pontot tárgyaltak a város-
atyák az áprilisi közgyűlésen, ezek közt szerepelt az ön-
kormányzat és a Miskolci Nemzeti Színház közti fenntartói 
megállapodás megkötése, valamint több sportpálya üze-
meltetésének kérdése is. A legnagyobb vitát – nem megle-
pő módon – a 2021-es zárszámadás hozta.  Cikk a 2. oldalon

ELKÉSZÜLT A MEGÁLLÓ 
Közel kétszáz négyzetméteren kapott új burkolatot 
a villanyrendőri buszmegálló. A felújítást az indokol-
ta, hogy az évtizedekkel ezelőtt lerakott burkolat 
már balesetveszélyes volt. Az időjárás hátráltatta a 
munkát, de péntektől újra használható a buszmeg-
álló. Az építési területet lehatároló kordonokat reg-
gel elbontották, a Városgazda pedig nagytakarítást 
végzett a területen. Cikk az 5. oldalon

IGAZSÁG A POHÁR  
FENEKÉN
Az áprilisi Kvaterkán debütált a miskolci buj-
dosópohár: alja gömbölyű, így lehetetlenség 
letenni. Ehelyett kézről kézre jár, mindenkinek 
fenékig kell innia és továbbadni. Az agyagku-
pa olyan sztorit rejt, amit a leghíresebb boros 
városok is irigyelhetnek. Cikk az 5. oldalon

Nosztalgiamajálissal ünne-
pel együtt a város május el-
sején a Majális parkban.

A programok délelőtt 10 óra-
kor kezdődnek a Miskolci Ma-
zsorett Együttes és a Vagaban-
da gólyalábasok felvonulásával, 
a Borsod Brass Quintet kísére-
tével. A Miskolci Diákönkor-
mányzat májusfát díszít, déle-

lőtt a Csiribiri szórakoztatja a 
gyerekeket, délután mások mel-
lett fellép az Ildi Rider, a Későn 
Szóltál, Kefír és Szűcs Judith is. 
Az MVK ingyenes rásegítőjá-
ratokat indít az Avas kilátótól 
és a Repülőtértől Majális Park 
végállomással, és közlekedik a 
ZOO járat is Miskolci Állatkert 
végállomással.

Cikk az 5. oldalon

Visszatér a  
Csanyikba a majális

Nagy belmagasságú, tágas 
csarnok, rámpa a mozgás-
korlátozottak számára, 
teraszrész, kiállítóterek – 
egyre szebben kidolgozott 
részletek tárulnak fel a mú-
zeum új épületszárnyában.

A 2013-ban átadott Pan-
non-tenger Múzeum után egy 
új, képtárként funkcionáló 
részt kap a Herman Ottó Mú-
zeum. A Görgey utcai intéz-
ményt három szinten bővítik, 
összesen 1350 négyzetmétert 
tesz ki az újonnan kialakított 
hasznos tér. A munkával jól 

haladnak, a készültség hat-
vanöt százalékos az új épület-
szárnyban. Az építkezést 
Révész Péter, a terület önkor-
mányzati képviselője is bejár-
ta pénteken.

Cikk a 3. oldalon

Szeptemberre elkészülhet 
az új épületszárny

A fodrász kategóriában aranyérmet szerzett Bökös József. Fotó: J. Á.
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A választások után első ízben 
ült össze a város közgyűlése, 
hogy döntsenek a Miskolcot 
érintő kérdésekben.

Kilenc napirendi pontot tár-
gyaltak nyílt ülésen, egy elő-
terjesztést zárt ülésen vitattak 
meg, és az ülés kezdetéig beér-
kezett egy sürgősségi indítvány 
is. Az előterjesztések ismerte-
tése előtt Paksi Szilvia, a VÁTI 
Városépítési Kft. szakmai veze-
tője ismertette az általuk a város 
számára készített Településren-
dezési Tervet. Ebben 501 vál-
tozástípust alkalmaznak 6380 
helyszínen. Ennek okai főként 
jogszabályváltozások, koncep-
cióváltozások, a közlekedéshá-
lózat újratervezése, vagy lakos-
sági és önkormányzati igények 
mentén születtek.

Ezután terítékre került az 
első napirendi pont: Javaslat az 
önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról 
szóló zárszámadási rendelet 

megalkotására. Az előterjesz-
tést ismertető Szilágyi Kornél 
főosztályvezető szerint tavaly 
egy takarékos költségvetést fo-
gadott el a grémium, amire ko-
moly hatást gyakorolt a korona-
vírus: több szolgáltatási bevétel 
kiesésével kellett számolnia az 
önkormányzatnak, aminek a 
működőképessége a nehézsé-
gek ellenére is megmaradt.

A napirend fölött Szopkó Ti-
bor alpolgármester az előter-
jesztők képviseletében osztotta 
meg gondolatait.

– Egyre nehezebb az egyen-
súlyt megteremteni, ennek el-
lenére alig változott a város 
vagyonhelyzete. Miskolcon 
számos területen történtek 
önkormányzati beruházások, 
noha más városoknál megfi-
gyelhető tendencia, hogy egyre 
inkább az uniós forrásokra tá-
maszkodnak – hangoztatta az 
alpolgármester.

Ezután következett a verbális 
sortűz a városi ellenzék részéről.

Soós Attila (Fidesz) felhívta 
a figyelmet, hogy a polgármes-
ter megválasztása óta hirdeti 
a nyitott ajtó politikáját és az 
átláthatóság fontosságát, épp 
ezért megkérdezte, milyen for-
rásokból valósult meg a duba-
ji üzleti útja a városvezetésnek. 
Veres Pál reagált: a kérdést ha-
marosan megválaszolja, rész-
letesen, írásban.

Nagy Ákos (Fidesz) frakci-
óvezető az utóbbi idők ingat-
lanértékesítési ügyeiről beszélt. 
Emellett úgy véli, a városveze-
tés a benyújtott okirattal a saját 
tehetetlenségéről ad bizonysá-
got. Molnár Péter (KDNP) frak-
cióvezető szerint nem történt 
olyan nagy volumenű befek-
tetés, amire szükség lett volna. 
Simon Gábor (Velünk a Város) 
frakcióvezető elmondta, a zár-
számadás tartalmazza, hogy a 
költségvetésnek mennyi kiadá-
sa és mennyi bevétele volt. A 
fideszes képviselők ebből poli-
tikai kérdést csináltak, nem ér-

telmezni akarják a számokat, 
hanem hazug beállításba he-
lyezik a zárszámadást. Szilágyi 
Szabolcs (Velünk a Város) ki-
emelte, sok olyan fejlesztés ma-
radt rájuk az előző ciklusból, 
amit megmentettek.

A vitában számos más képvi-
selő is megszólalt.

Ezt követően olyan napiren-
di pontokat tárgyaltak, mint a 
Csengey Gusztáv utca 10. szám 
alatti ingatlan hasznosításának 
kérdése, Greutter Antal sírjának 
védetté nyilvánítása a Mind-
szenti temetőben, közterületek 
elnevezése, a Kárpát-meden-
ce Népviseletei Gyűjteménnyel 
összefüggő jogviszonyok rende-
zése, kosár- és focipályák sorsa, 
de terítékre került a város és a 
Miskolci Nemzeti Színház kö-
zötti fenntartói megállapodás 
megújításának kérdése is.

A közgyűlés történéseiről bő-
vebben a minap.hu oldalon ol-
vashatnak.

BÁJER MÁTÉ

Nem egyeztek a nézőpontok

Összesen tizenegy napirendi pontot tárgyaltak a városatyák az április közgyűlésen. Fotó: Mocsári L.

Hétfőn azok a képviselők is 
átvették a megbízóleveleiket, 
akik az április 3-ai ország-
gyűlési választáson országos 
pártlistáról mandátumot 
szereztek, de a múlt heti 
ünnepélyes átadáson nem 
vettek részt.

A Nemzeti Választási Iro-
da (NVI) és a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság (NVB) Al-
kotmány utcai székházában 
tartott rendezvényen Téglási 
András, az NVB elnöke ki-
emelte: április 3-án az újkori 
magyar demokrácia történe-
tében kilencedik alkalommal 
zajlott le az országgyűlési kép-
viselők választása, a Nemzeti 
Választási Bizottság a törvé-
nyi határ időn belül, április 14-
én megállapította a választás 
listás eredményét, ami ápri-
lis 16-án jogerőre emelkedett. 
Az országos listáról kiadha-
tó mandátumok meghatáro-
zásánál az országos listákra 
leadott voksokat és az egyé-
ni választókerületekben nem 
hasznosuló, úgynevezett töre-
dékszavazatokat vette figye-
lembe a Nemzeti Választási 

Bizottság. Ennek értelmében 
a Fidesz-KDNP pártszövetség 
48, a hatpárti (a Demokrati-
kus Koalíció, a Jobbik, az LMP, 
a Momentum, az MSZP és a 
Párbeszéd által alkotott) ösz-
szefogás 38, míg a Mi Hazánk 
Mozgalom 6 listás mandátu-
mot szerzett. Az ellenzéki ösz-
szefogás listájáról hétfőn vette 
át megbízólevelét a miskolci 
Jakab Péter, a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom elnöke és 
Hegedűs Andrea (Demokrati-
kus Koalíció), a Velünk a Vá-
ros frakcióvezető-helyettese is.

Csöbör Katalin és Kiss Já-
nos országgyűlési képviselők 
múlt héten vették át megbízó-
levelüket a miskolci városhá-
zán. Mint arról korábban be-
számoltunk, Csöbör Katalin 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye 1-es választókerüle tében 
22 978 szavazatot kapott, ez-
zel ő nyerte a választást. A 
politikus negyedik ciklusát 
kezdheti meg országgyűlési 
képviselőként. A megye 2-es 
választókerületében Kiss Já-
nos vehette át megbízólevelét, 
aki 20 602 voksot kapott.

MN

A rendezvényen huszonnégy képviselő vette át megbízóleve-
lét. Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI

Átvették megbízólevelüket

MOLNÁR PÉTER,  
KDNP-FRAKCIÓVEZETŐ

A baloldali városve-
zetés azt mondja magá-
ról, hogy az átláthatóság 
híve. Úgy tűnik, ez is egy 
hamis állítás. Továbbra 
is titkolóznak a márciusi 
dubaji útjukról. A köz-
gyűlésen sem volt haj-
landó a polgármester elárulni, hogy ki fizette 
az utat, kivel és miről tárgyaltak. Pedig erre 
nagyon kíváncsiak a miskolciak. A balolda-
liak nem voltak hajlandóak napirendre ven-
ni azt a módosító indítványunkat, amely arra 
irányult, hogy azt a közgyűlési jóváhagyás 
nélküli polgármesteri döntést, amely szerint 
áron alul adtak el egy értékes főutcai ingat-
lant az egyik DK-s önkormányzati képviselő-
nek, vonják vissza.

A zárszámadásból is látható: 2021-ben gya-
korlatilag semmilyen önkormányzati fejlesztés 
nem volt Miskolcon. A jelenlegi baloldali vá-
rosvezetés még az előző önkormányzat TOP-
os pályázati felújításait végzi el. A nagy mis-
kolci fejlesztések – Y-híd építése, új tapolcai 
élményfürdő, Diósgyőri vár fejlesztése, szak-
képző intézmények felújítása – mind-mind 
állami, kormányzati beruházások. Tavaly a 
kormánytól 1 milliárd 350 millió forint kom-
penzációt kapott az önkormányzat, 700 millió 
forint támogatás érkezett a Ellipsum működ-
tetésére. Sajnálatos, hogy a 700 millió forin-
tos kormányzati többlettámogatás ellenére az 
MVK menetrendje még mindig csapnivaló.

A Csengey utcai iskolaépület még az előző 
városvezetés idején kilobbizott projekt kapcsán 
újult meg. Sajnáljuk, hogy az eredeti tervekkel 
ellentétben a művészeti szakképzésnek nem 
biztosítanak helyet az épületben.

SIMON GÁBOR, 
VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓVEZETŐ

Természetesen a leg-
több hozzászólás a város 
tavalyi teljesítményének 
értékeléséről a „zárszá-
madáshoz” volt. A több 
száz oldalas anyag átta-
nulmányázásból látszik, 
hogy a Fidesz sok mil-
liárdot elvont Miskolctól, és a Covid is nehe-
zítette munkánkat, mégis takarékos és feszes 
gazdálkodással biztosítottuk a működőképes-
ség és a közszolgáltatások feltételeit.

De nemcsak működtünk, hanem fejlődtünk 
is. A teljesség igénye nélkül: a Vadaspark át-
épült, a diósgyőri közösségi ház felújítása zaj-
lik, épül a diósgyőri egészségügyi komplexum, 
pár nap múlva elkészül a Csengey utcán az új 
művészeti középiskola és kulturális központ, 
épül a történelmi Avastető parkja számos 
attrakcióval, építjük a Herman Ottó Múzeum 
új szárnyát, folyamatban van Tapolca parkjá-
nak teljes átépítése és több óvoda felújítása.

Számos egyéb fejlesztés is kivitelezés alatt áll 
kormányzati segítséggel, ilyen az Y-híd, a Di-
ósgyőri vár vagy a Herman Ottó emlékpark is.

Ezen folyamatban lévő beruházások jól mu-
tatják, hogy Miskolc dinamikusan fejlődik, 
amit visszaigazol, hogy több befektető is a vá-
rosunkba települt. Munkahelyteremtő beru-
házások zajlanak ipari parkjainkban.

A közgyűlés döntéseiből kiemelkedik, 
hogy átvettük és biztonságba helyeztük a Lé-
zerpont látványtár páratlan népművészeti 
gyűjteményét, biztosítottuk a Miskolci Nem-
zeti Színház stabil működését is. A sport te-
rületén fontos döntéseket hoztunk műfüves 
focipályákkal és szabadtéri kosárlabdapá-
lyákkal kapcsolatban is.

NAGY ÁKOS,  
FIDESZ-FRAKCIÓVEZETŐ

2019-ben Veres Pál 
polgármester és a bal-
oldali képviselők át-
láthatóságot és tiszta 
viszonyokat ígértek. 
Ennek jegyében sze-
rettük volna megis-
merni, hogy ki fizette 
a városvezetés dubaji kirándulását, és mi-
lyen eredményekkel járt a kiruccanás, de 
tények helyett a már megszokott módon 
ismét csak zavart hallgatás és halogatás 
volt a válasz. Ugyanakkor megtudhattuk 
azt, hogy a Velünk a Város képviselői és 
polgármester úr semmi kivetnivalót nem 
találnak abban, ha egy baloldali képvise-
lő jóval a piaci árak alatt vásárolhat lakást 
az önkormányzattól, hiszen ez szerintük 
természetes. A zárszámadás adatai azon-
ban egyértelműek: a korábbi városvezetés 
által elindított fejlesztésekkel való dicsek-
vés mellet az egy helyben toporgás jellemzi 
ma Miskolcot. A fejlődésnek nyomát sem 
látni, a vádaskodás és a múltra mutogatás 
közben a város fejlesztéséről változatlanul 
csak nagyívű beszédek és ötletek hang-
zanak el tényleges és látható eredmények 
nélkül, melyet a miskolciak már nagyon 
unnak. Ráadásul úgy tűnik, hogy a város-
vezetés csak egyetlen napon, május elsején 
képes gondoskodni a tragikus tömegköz-
lekedési helyzet megoldásáról, hiszen sű-
rítik a járatokat, de az, hogy a többi 364 
napon mit kell kiállniuk a miskolciaknak, 
egyáltalán nem érdekli őket.

HEGEDŰS ANDREA, 
VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES

Minden nehézség és 
akadályoztatás ellenére a 
várost nemcsak működ-
tetni tudtuk, hanem a fo-
lyamatban lévő, az előző 
ciklushoz köthető pályá-
zatok egy részét is sike-
resen be tudtuk fejezni, 
vagy racionális döntésekkel új, a miskolciak szá-
mára elfogadhatóbb tartalommal megtölteni.

A megörökölt projektek tekintetében a leg-
nagyobb problémát az jelentette, hogy az épí-
tőipari konjunktúra következményeként a 
tervezett költségvetést projektenként folyama-
tosan át kellett szabni, a többirányú – bele-
értve a kormányzatot is – egyezkedés eredmé-
nyeként nem mondtunk le egyetlen fejlesztési 
koncepcióról sem.

Azon tervezetek, melyek forráshiányossá 
váltak, beépítésre kerülnek az új 2021-2027 
közötti, több mint 30 milliárd forinttal meg-
hirdetett városfejlesztési csomagba.

A múlt évi gazdálkodás sikere az is, hogy 
nemcsak megőriztük, hanem meghaladtuk a 
Salkaházy-program megőrzése érdekében tett 
vállalásainak, sőt a kulturális rendezvények 
tekintetében visszaigazolást nyert a színvona-
las programok iránti igény.

Következetes önkormányzati magatartás 
az is, hogy minden felmerült problémára kellő 
időben és empátiával reagálunk, így az óvodai 
átszervezést is folyamatosan monitorozzuk, a 
szükséges beavatkozásokat időben megtesszük.

A kulturális innováció egyik legjobb pél-
dája az, ahogy eljártunk Barna György ha-
gyatékának gondozása terén, beillesztve a 
Herman Ottó Múzeum gazdagodásába az 
örökös további, jelentős adományait. 



Jól haladnak a munká-
val, hatvanöt százalékos a 
készültség a Herman Ottó 
Múzeum új épületszárnyá-
ban. Az építkezést a terület 
önkormányzati képviselője 
is bejárta pénteken.

Nagy belmagasságú, tágas 
csarnok, rámpa a mozgás-
korlátozottak számára, te-
raszrész, kiállítóterek – egyre 
szebben kidolgozott részle-
tek tárulnak fel a múzeum új 
épületszárnyában. Lévai Sán-
dortól, a kivitelező FK Rasz-
ter Zrt. főmérnökétől meg-
tudtuk, a szerkezetépítéssel 
teljesen végeztek, az elektro-
mos gépészeti munkákkal jól 
haladtak, és már a szakipa-
ri munkákat is megkezdték: 
van ahol már burkolnak, a 
festést pedig több helyen elő-
készítették.

A Görgey utcai Herman 
Ottó Múzeumot három szin-
ten bővítik, de ebből csak ket-
tőt látogathat majd a nagykö-
zönség (a harmadik emeleten 
a gépészet kapott helyet). Ösz-
szesen 1350 négyzetmétert 

tesz ki az újonnan kialakított 
hasznos tér, ehhez kapcso-
lódik még egy mintegy 150 
négyzetméteres raktárépület.

A 2013-ban átadott Pan-
non-tenger Múzeum után te-
hát egy új, képtárként funkci-
onáló részt kap az intézmény. 
Révész Péter, a körzet önkor-
mányzati képviselője kiemel-
te, egy komplex épületszárny-
nyal bővül az intézmény, ahol 
otthonra talál a Kövesi– és a 
Petró-gyűjtemény, valamint 
egy hiánypótló állandó kiállí-
tás is színesíti majd a miskolci 
tárlatok számát Miskolci tör-
ténetek címmel. És felújítják a 
bükkábrányi ősfák okán elké-
szült konzerválócsarnokot is, 
ami lehetővé teszi a 2015-ben 
elhunyt miskolci műgyűjtő, 
Barna György rendkívül érté-
kes gyűjteményének a restau-
rálását.

Az új épületszárnyat teljes 
mértékben támogatásból épí-
tik meg, összege meghaladja a 
974 millió forintot, és a tervek 
szerint szeptemberben nyithat 
meg a kiállításaival.

KUJAN ISTVÁN

A szegregáció elleni küzde-
lem mikéntjéről, a hátrá-
nyos helyzetűek megsegíté-
sének módjairól, a romák 
felzárkóztatásának kérdése-
iről konzultált a szombaton 
Miskolcra látogató uni-
ós szakemberekkel Varga 
Andrea alpolgármester.

Az Európa Bizottság tag-
jai egyenest Kassáról érkeztek 
a borsodi megyeszékhelyre. A 
társadalmi felzárkóztatásra irá-
nyuló látogatás egy kerekasz-
tal-beszélgetéssel indult – szá-
mos egyéb érintett szereplővel.

– Óriási lehetőség a város-
nak, hogy az uniós szakértők-
nek közvetlenül tudtuk meg-
mutatni problémáinkat, akik 
így saját szemükkel győződ-
hettek meg arról, mi is a valós 
helyzet. Nagyon jó párbeszéd 
alakult ki a képviselőkkel 
– vonta meg az egyeztetés 
gyors mérlegét Varga Andrea 
kérdésünk nyomán.

Az alpolgármester szerint 
a valódi és effektív segítség-
nyújtás olyan megoldási le-
hetőségeire tudtak kitérni, 
melyek a kormányzati intéz-
kedések kötöttségeit és a min-
denkori jogszabályi környe-
zet akadályait is számításba 
veszik. – Beszélgettünk a for-
rásteremtésről, mindemellett 
szóba került az is, hogy pon-
tosan mi az, amivel az Eu-
rópai Bizottság segíteni ké-

pes az önkormányzatokon 
– hangzott el a széles körű 
fejlesztések és tervek kapcsán 
a helyi politikustól.

A minél eredményesebb 
szociális ellátórendszer kiöt-
lésének jegyében a városveze-
tő a küldötteknek beszámolt a 
tetemvári és bábonyibérci – a 
tárgyalt projekt szempontjá-
ból mintaterületként kezelt 
– szegénytelepek eddig elért 
eredményeiről, további célki-

tűzéseiről. Utóbbin körbe is 
vezette a külföldi látogatókat.

– Az új módszereket itt is 
ki fogjuk próbálni, és igyek-
szünk mindvégig egyeztet-
ni velük, így kialakítva azt a 
struktúrát, amitől a hatéko-
nyabb ellátást várjuk – fog-
lalta össze az alacsony tár-
sadalmi státuszú miskolciak 
foglalkoztatásának, oktatásá-
nak és lakhatásának javításá-
ra irányuló projekt lényegét 
Varga Andrea. A Pece-patak 
mentén sokasodó leértékelt 
ingatlanok tövében az alpol-
gármester úgy fogalmazott: a 
legfontosabb üzenete ennek a 
napnak, hogy az európai kép-
viselők elismerték munkáju-
kat, egyben támogatásukról 
biztosították a városvezetést.

A helyszíni bejárást ezt kö-
vetően Miskolc legnagyobb 
hátrányos helyzetű város-
részében, a Lyukóvölgyben 
folytatták.

BÓDOGH DÁVID
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Miskolc leszakadó részeinek integrációja európai érdek 

Alpolgármes-
teri foga-
dóóra. Varga 
Andrea alpol-
gármester la-

kossági fogadóórát tart 
május 4-én, szerdán 
14:00-tól a városháza al-
polgármesteri tárgyalójá-
ban. Sorszámosztás má-
jus 2-án, hétfőn 8 órától 
a polgármesteri hivatal 
főportáján. A fogadóórá-
ra tíz sorszámot oszta-
nak ki.

U t c a f ó r u m . 
Mokrai Mihály 
önkormányza-
ti képviselő ut-
cafórumot tart 

május 2-án, hétfőn 16:00 
órától a Zamenhof utca 
9. szám előtti Háromszög 
játszótérnél.

Pályázati kiírás. A Dr. Hil-
scher Rezső Szociális 
Közalapítvány pályáza-
tot hirdet az igazoltan co-
vid-betegségben történt 
halálozás miatt krízis-
helyzetbe került családok 
megsegítésére. Pályáza-
ti feltételek: szakorvo-
si igazolás, halotti anya-
könyvi kivonat másolata, 
igazolás arról, hogy az egy 
főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a net-
tó 100.000 forintot, mis-
kolci bejelentett állandó 
lakcím igazolása lakcím-
kártyával. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 
május 31., kedd. Az elbírá-
lás határideje: a pályázat 
lezárását követő harminc 
napon belül. A pályáza-
tok elbírálása beérkezé-
si sorrendben és a ren-
delkezésre álló összeg 
mértékéig történik. A pá-
lyázatot postai külde-
ményként kérik benyújta-
ni a polgármesteri hivatal 
címére: 3525 Miskolc, Vá-
rosház tér 8. A borítékra 
írják rá: Dr. Hilscher Rezső 
Szociális Közalapítvány, 
Pályázat.

hírek röviden

Személyesen is várja a mar-
tinkertvárosi és szirmai lako-
sokat Cseléné Figula Edina.

A 2-es számú választóke-
rület Velünk a Város színei-
ben politizáló önkormányzati 
képviselője fontosnak tart-
ja a rendszeres és személyes 
kapcsolattartást a körzetében 
élőkkel. A pandémia azonban 
az utóbbi két évben csökken-
tette ennek lehetőségét, így 
aztán sokan e-mailben, telefo-
non és messenger-üzenetben 
keresték, keresik meg.

– Ilyenkor igyekszem mi-
nél előbb válaszolni, de a 

közvetlen kommunikációt és 
a visszaértesítést megnehezí-
ti, hogy ennyi felületen, írás-
ban tartjuk a kapcsolatot egy 
ekkora lakóközösséggel. Így 
azt a döntést hoztam, hogy 
rendszeresen, adott időben 
és helyen, személyesen leszek 
elérhető annak, aki kérései-
vel, kérdéseivel megkeresne 
– fogalmazott Cseléné Figula 
Edina.

Arról tájékoztatott a kép-
viselő, hogy minden párat-
lan hónap első szerdáján 
Szirmán, a posta épületében, 
és páros hónapok első szer-
dáján Martinkertvárosban 

a kihelyezett önkormányza-
ti helyiségben lesz elérhető 
délután 5 és este 7 óra között. 
Hozzátette, ha sürgős, azon-
nali intézkedést megkövete-
lő üggyel kapcsolatban sze-
retnék megkeresni, akkor a 
0630/643-46-68-as telefon-
számon, vagy a cselene.figu-
la.edina80@gmail.com cí-
men elérhetik.                    MN

Fontos a személyes kapcsolatFontos a személyes kapcsolat

A Bábonyibércen helyszíni bejárást tartottak. Fotó: Mocsári László

Ezt Veres Pál, Miskolc pol-
gármestere és Badány Lajos 
alpolgármester jelentette be 
szerdán a városházán.

Folytatás az 1. oldalról

Ahogyan az ismert, a ko-
rábbi városvezetés még 
2018-ban jelentette be, hogy 
nem hosszabbít szerződést a 
miskolci repülőteret üzemel-
tető Borsod Megyei Repülő 
Klubbal, a területet ugyanis 
eladja, és csupán a légimen-
tés számára biztosítanának 
itt területet a jövőben. Ötvös 
Béla, a repülőklub titkára a 
fórumon köszönetet mon-
dott a városvezetésnek azért, 
hogy lehetőséget teremtettek 
arra, hogy a miskolci sport-
repülés ügye rendeződhes-
sen.

Együtt mennek tovább
– Bíztunk önökben, és nem 

csalódtunk. Hálásan köszö-
nöm a munkájukat a klub 
közössége nevében is. Mi az 
előző városvezetéstől csak el-
utasító szavakat, arroganciát 
kaptunk. Ezek után az éle-
tünkért küzdve néha nyilat-
koztunk olyanokat, melyek 
önök számára sem lehettek 
mindig szimpatikusak, eze-
kért elnézést kérünk. Ugyan 
könnyes szemmel fogunk el-

válni a jelenlegi repülőtértől, 
de most már boldogan tudjuk 
majd álomra hajtani a fejün-
ket, mert mutattak számunk-
ra egy lehetőséget a folyatás-
ra – hangoztatta.

A repülőklubosok a fóru-
mon azt mondták, minden-
ben segíteni fogják a városve-
zetést, ahogyan az is segítette 
az ő ügyüket.

– Ez a bejelentés olyan a 
klub számára, mint mikor 
a teljesen zárt felhőzetet el-
kezdi átsütni a nap és aztán a 
kis kék foltból egy egyre na-
gyobb kék ég válik láthatóvá, 
ahogy a nap sugarai szépen 
felfalják a rossz időt. Mis-
kolccal együtt most rálép-
hetünk arra az útra, aminek 
a végén ott az új repülőtér. 
Rengeteg a teendő, de szak-
tudásunkkal mindenben se-
gítjük a várost, amire szük-
sége van – jelentette ki Bistei 
Viktor, a Borsod Megyei re-
pülő Klub elnöke.

Minden szempontból meg-
felelő

Badány Lajos, Miskolc al-
polgármestere végül hozzá-
tette, a Sajópetri mellett talált, 
megvásárolható terület repü-
lésügyi szakemberek szerint 
minden szempontból alkal-
mas egy repülőtér számára, 

ráadásul az M30-as autópá-
lya Miskolc déli lehajtójához is 
közel van.

– Természetesen most még 
nagyon a folyamat elején va-
gyunk, előszerződéssel ren-
delkezünk a vásárlásra, ezt 
követően jön majd a telepü-
lésszerkezeti terv módosítá-
sa, az engedélyezési, létesítési, 
kivitelezési tervek készítése, 
illetve maguk a kivitelezési 
munkák. Ez hosszabb időt fog 
igénybe venni, körülbelül egy 
évet. Pillanatnyilag egy, a je-
lenlegi repülőtér kategóriájá-
nak megfelelő, tehát negyed-
osztályú, természetes talajú 

kifutóval rendelkező reptér-
ben gondolkodunk, a további 
fejlesztéseket pedig majd a jö-
vőben rendelkezésre álló for-

rások függvényében tudjuk 
végezni – tette hozzá Badány 
Lajos.

TAJTHY ÁKOS

Karnyújtásnyira az új repülőtérKarnyújtásnyira az új repülőtér

A szerdai fórumon tájékoztatták a repülőklub tagjait az előrelépésről. Fotó: Mocsári László

Összesen 1350 négyzetmétert tesz ki az újonnan kialakított hasz-
nos tér. Fotó: Mocsári László

Az utolsó felszállás
Reptérbúcsúztató nyílt napot tart április 30-án, szombaton a 

Borsod Megyei Repülő Klub. Lesznek repülőbemutatók (JAK-52 
műrepülés, Apolló Fox– és Apolló Jet Star-bemutatók, ejtőernyős 
ugrás), élményrepülés, bátorságpróba is. A földi bemutatókon 
felvonultatnak minden gépet, amivel valaha repültek Miskol-
con, lesz vidámpark, kirakodóvásár és repülőgépes kiegészítők 
vására is. A program sztárvendége a Matyó tánccsoport és az 
Ildi Rider zenekar lesz. A szervezők azt kérik, hogy a szűkös par-
kolási lehetőségek miatt aki csak teheti gyalog, kerékpárral vagy 
az MVK járműveivel érkezzen a reptérre, ne pedig személygép-
kocsival. (A részletes program a minap.hu-n olvasható.)

Szeptemberre elkészülhet
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Hirdetés

Cserére érett egy fogas-
kerék az autómból. Filléres 
alkatrész, de beszerezhetet-
len. Egy barátom lemintáz-
ta a repedtet, és három nap 
múlva egy újjal lepett meg. 
A kamerám optikája és a te-
leobjektív közé kerestem egy 
adaptergyűrűt. A szaki elő-
kapott egy olajos tolómér-
cét, körbegusztálta és máris 
elővarázsolta. Emlékszem, 
a nyolcvanas évek elején a 
miskolci rendőrök egy mobil 
Kojak kéklámpára áhítottak. 
Végül egyetlen minta alapján 
a Vasgyárban jobbat, szeb-
bet csináltak, mint amilyet a 
kormányőrök használtak.

A város kohászata és a 
gépgyár óriási szellemi-, 
szakmai potenciállal rendel-
kezett. Az itt dolgozók zöme 
generációkon át sajátította 
el a fémmegmunkálás tech-
nikáját, technológiáját. Egy 
űrhajót is összeraktak volna, 
ha leszólnak a titkárságról. 
Nem véletlenül álmodoztak 
a rendszerváltás küszöbén 
is egy miskolci autógyár-
ról, legalább egy összeszerelő 
üzemről. Csak úgy, közvéle-
mény-kutatás céljából soká-
ig gusztálhattunk is egy Za-
porozsec mintájára készült 
teszt autót a gépgyár előtt.

Nos, a gyár titkárságáról 
végül egy Szputnyikot sem 
rendeltek. Ehelyett szinte év-
tizedeken át gyártattak mí-
ves kést, tőrt, kardot vagy 
klopfolót. Gergely András, a 
valamikori kombinált acél-
mű egykori vezetője, a gyár 

történelmének élő lexikonja 
mesélte, fokost és sétapálcát 
is készítettek. Az ilyen, aján-
dékba szánt tárgyakat az 
úgynevezett kertészalsó mel-
letti tanműhelyben, hivatalo-
san, de úgynevezett fusiban 
csinálták. Boros Árpád, a ko-
hászat gazdasági igazgatója 
természetesen tudott erről a 
tevékenységről, sőt kimuta-
tást is vezettek, kinek, mikor, 
milyen speciális ajándékot 
adnak. A szúrószerszámok 
díszes tokjait a bőrüzemben 
gyártották, ott, ahol a ko-
hászat munkavédelmi esz-
közeit készítették. Még jól is 
jött, hogy az öntödében viselt 
nagy bőrkötények maradékát 
az utolsó négyzetcentiméte-
rig hasznosíthatták. A mara-
dékból csodálatos, selyembé-
léses díszdobozok, tőr- esetleg 
pisztolytokok lettek a meste-
rek keze munkájával.

Rákérdeztem, miként 
döntötték el, hogy a kohá-
szat illusztris vendégei kró-
mozott szalonnasütő nyár-
sat vagy kardot kapnak. 
Nos, nem véletlenül készítet-
tek csillivilli rántotthúsklop-
folókat, elvégre a hölgyeknek 
csak nem adhattak szuve-
nírként vadásztőrt. Hozzá-
tette, ez a konyhai szerszám 
annyira csicsás volt, hogy 
máig is kétli, hogy ezt vala-
ki a konyhafiókba tette. A 
dobozán rajta volt az LKM 
és a gyár alapításának az 
évszáma. Így ezeket akár a 
kombinált szekrény vitrinjé-
be is kitehették.

Mivel szigorú számadás 
mellett zajlottak az ajándé-
kozások, a levéltárban akár 
az is megnézhető, melyik mi-
niszter, államtitkár vagy kül-
földi üzleti partner mikor, mit 
kapott. Aki ismeri a gazda-
sági igazgató habitusát, nem 
is lehet kétsége efelől. Egyéb-
ként a mindenkori vezérigaz-
gató döntötte el, hogy kinek 
mit adjanak repiajándékként. 
Rangtól, beosztástól függően 
állami rendeletek szabályoz-
ták az ilyen meglepetések ösz-
szeghatárát. Hiába fusiban 
készültek a szuvenírek, csak 
be kellett ezeket árazni.

Ma már az sem titok, hogy 
bizonyos szervek és hivata-
lok vezetői is innen rendeltek 
ilyen mestermunkának szá-
mító szuveníreket. Így aztán 
elmondható, a nyomtató ló-
nak itt sem lehetett bekötni 
a száját, a fusiban dolgozók 
maguknak is csináltak kés-
készleteket, és a svájci bics-
káknál jobb és ötletesebb 
vágószerszámokat. Mege-
sett, hogy a főnökségnek is 
megtetszettek az alulról jövő 
kezdeményezések, és újabb 
kreációk is felkerülhettek a 
repilistára.

Különben akik ismerték az 
ott szorgoskodó mestereket, 
mint jómagam is, elhiszik ró-
luk, hogy akár egy tengera-
lattjárót is összeeszkábáltak 
volna. Díszdobozba, selyem 
párnára.

Kár, hogy nem rendeltek 
ilyet tőlük.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Tengeralattjáró fusiban 

Az önkormányzat közlé-
se szerint erre a gyermek-
szám csökkenése és a – más 
nagyvárosokhoz hasonlóan 
– Miskolcon is tapasztalható 
óvodapedagógushiány miatt 
van szükség.

Az óvodai csoportok számá-
nak csökkentéséről hozott ked-
den döntést az önkormányzat 
közgyűlésének Köznevelési, 
Kulturális, Turisztikai, Ifjúsá-
gi és Sportbizottsága, az erről 
szóló előterjesztés a Miskolci 
Integrált Óvodai Intézmény 
(MIÓVI) intézményvezetőjé-
nek adataira, javaslataira épült 
– írja szerdai közleményében a 
polgármesteri hivatal sajtóosz-
tálya.

A MIÓVI létrehozásáról még 
tavaly döntött a miskolci köz-
gyűlés. Bár az új óvodai struktú-
ra kialakításakor az első nevelési 
évben a csoportok és intézmé-
nyek számában nem történt vál-
tozás, a következő évek előkészí-
tésekor azonban már jól látszott, 
racionalizálásra lesz szükség.

– Ezt több ok teszi szükséges-
sé: a várhatóan csökkenő gyer-
meklétszám, a nyugdíjba vo-
nuló óvodapedagógusok nagy 
száma, a más nagyvárosokhoz 
hasonlóan, Miskolcon is tapasz-
talható óvodapedagógushiány. 
A racionalizálás mellett szól az 
is, hogy az óvodák csoportjai 
között egyenlőtlenségek tapasz-
talhatók: míg egyes helyeken az 
átlag csoportlétszám 16-18, ad-
dig máshol 26-29 fővel működ-
nek csoportok – írják.

A tény az – szögezi le a köz-
lemény –, hogy az idei és a kö-
vetkező nevelési évre beiratko-
zók száma közel 600 fővel lesz 
kevesebb, ezen túl a 2022/2023. 
nevelési évben 24 óvodapeda-
gógus, egy pedagógiai asszisz-
tens és 4 dajka nyugdíjba vo-
nulása várható. Továbbá 14-en 
egyéb okok miatt hiányoznak a 
rendszerből.

– Fentiek alapján látható, 
hogy a jelenlegi csoportszá-
mok fenntartása esetén a pe-
dagógushiány veszélyeztethe-
ti a biztonságos feladatellátást. 
Az ország számos nagyváro-
sához hasonlóan Miskolcon is 
nehezen tölthetők be az üres 

óvodapedagógusi álláshelyek a 
szakemberhiány miatt – teszik 
hozzá.

Éppen ezért a MIÓVI intéz-
ményvezetője 16 óvodai cso-
port „ideiglenes” bezárására és 
2 óvodai csoport megnyitására 
tett javaslatot. Emiatt összesen 
14 óvodai csoporttal kevesebb 
csoportban fogadják a követ-
kező nevelési évtől, azaz szep-
tember 1-jétől a gyermekeket. 
Ezzel a jelenleg működő 173 
csoport száma 159-re csökken, 
és a csoportok átlaglétszáma 
így 20-22 fő lesz.

– Egyes óvodákban, azok te-
rületi elhelyezkedése és a kör-
zetben élő gyermekek magas 

száma miatt ennél magasabb 
csoportlétszám várható, éppen 
ezért külön döntés született 
ezen óvodák tekintetében az 
óvodai csoportokban a maxi-
mális létszám legfeljebb 20 szá-
zalékkal történő túllépésének 
engedélyezéséről – teszik hozzá.

A közleményben arról is ír-
nak, hogy a csoportok számá-
nak csökkenése sajnos tíz dajka 
és három pedagógiai asszisz-
tens munkaviszonyának meg-
szűnésével jár együtt.

„Számukra az önkormányzat 
igyekszik segítséget nyújtani 
más területen történő elhelyez-
kedésükhöz” – zárul a közle-
mény.

Racionalizálják az óvodai csoportok számát 

Ezzel a jelenleg működő 173 csoport száma 159-re csökken, és a csoportok átlaglétszáma így  
20-22 fő lesz. Fotó: Horváth Csongor
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Intézze tudatosan távhőügyeit!
Energiatakarékosság

A MIHŐ környezetpolitikájának fő vezérelve 
az energiatakarékosság mind a vállalati, mind 
a felhasználói oldalon. Ennek érdekében társa-
ságunk fokozatosan fejleszti és felújítja a saját 
rendszerét. Beruházásaink eredményeként ma 
már a miskolci távhőszolgáltató több mint 50%-
ban megújuló energiával fűti a lakóépületeket 
és intézményeket. Ezzel éves szinten 26 millió 
m3 földgázt váltunk ki, és 51 ezer tonna szén-
dioxid nem kerül a levegőbe.

Ügyfeleinknek is érdeke az energiatakarékos 
életmód kialakítása.

Íme néhány hasznos tipp, amivel energiát  
takaríthat meg, mert sok kicsi sokra megy: 
•  Spóroljon a fűtéssel: Tudja-e Ön, hogy Magyar-

országon 7 hónapon keresztül fűtünk, és a 
lakások energiafelhasználásának 60-70%-a 
fűtésre megy el? 

•  Figyeljen a radiátorra: Tudja-e Ön, hogy ha  
1 Celsius fokkal csökkenti a lakása hőmérsék-
letét, mintegy 6% hőenergiát és ugyanennyi 
hődíjat takaríthat meg?

•  Spóroljon a melegvízzel: Tudja-e Ön, hogy min-
den zuhanyzásnál kb. 100 liter, ellenben egy 
fürdőkádban kb. 200 liter vizet használ el?

AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS KÖZÖS ÉRDEKÜNK!

Tekintse meg a témához kapcsolódó kisfilmjeinket az alábbi linken:  
https://miho.hu/rolunk/kep-es-videogaleria

A Városgazdánál már gyűj-
tik a fűtenivalót, Fodor Zol-
tán önkormányzati képvise-
lő megköszönte a szociális 
tűzifaprogramban résztve-
vők munkáját.

Novemberre feltöltődnek 
a Városgazda tárolói a szoci-
ális tűzifaként kiosztható fa-
anyaggal, a társaság munka-
társai a város zöldterületeinek 
gondozása során minden nap 
gyűjtik a hasznosítható galy-
lyakat, fatörzseket – közölte 
lapunk megkeresésére Fodor 
Zoltán. Az önkormányzat 
Egészségügyi Szociális és 
Környezet-egészségügyi Bi-
zottságának elnöke emlékez-
tetett arra, a város novem-
bertől áprilisig folyamatosan 
ellátta tűzifával a rászoruló 
családokat. Ennek köszönhe-
tően mintegy ötezer ember-
nek segítettek átvészelni a téli 

hideg időszakot: fél év alatt 
mintegy kétezer köbméter fa 
melegítette a város rászoruló-
inak otthonát. A jelentkezők 
szociális rászorultságát pedig 
mindvégig a Miskolci Egye-
sített Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény 
munkatársai ellenőrizték.

A képviselő fontosnak tar-
totta megköszöni az elvég-
zett munkát a Városgazda 
vezetésének és azon munka-
társainak, akik a favágással és 
a kiszállítással foglalkoztak. 
„Szintén emberfeletti munkát 
végeztek a MESZEGYI veze-
tői és az a 80 munkatársa, akik 
más jellegű munkájuk mellett 
eleget tettek az ellenőrzésnek, 
a kiértesítésnek és a kiosztás-
nak is. Ha ők nincsenek, én 
magam semmire sem men-
tem volna. Nagyon köszönöm 
a munkájukat” – tette hozzá.                       

MN

Az elmúlt fél évben kétezer köbméter fa melegítette a város 
rászorulóinak otthonát. Fotó: Parai Roland

Ősszel folytatódik a 
szociális tűzifaosztás
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Több idegen kifejezés jár 
egyre gyakrabban szép ma-
gyar nyelvünk hegyére, az 
egyik ilyen az urban legends.

Szabad fordításban ez an�-
n�it tesz: városi legenda. Eg� 
ol�an érdekesség, tén�nek tet-
sző állítás vag� sztori, amit 
könn�en elhiszünk, sőt, meg-
osztunk, beszélünk és poszto-
lunk róla, mondhatni, szájtról 
szájtra terjed. Felkapott tör-
ténet például, hog� a Lánchíd 
kőoroszlánjainak megalkotója 
a híd első öng�ilkosa lett, mi-
után megtudta, hog� kifelej-
tette a n�elveket az oroszlánok 
szájából. És azt tudta, hog� 
brit tudósok bebizon�ították, 
életünk során több száz pókot 
n�elünk le álmunkban?

Nos, valahog� íg� kell el-
képzelni a városi legendák té-
makörét. Ha ez megvan, itt az 
ideje, hog� megismerkedjen 
a miskolci bujdosópohár tör-
ténetével. A poént, hog� ki a 
szerző, eg�előre nem lőjük le, 
a lén�eg, hog� a rejtél�es szto-
riban nehéz megállapítani, mi 
igaz, mi nem, mert mesteri 
módon szövi az alkotó a té-
n�eket a hoaxba.

» „… az Murrat pohára igen 
spetzialéja (különlegessége – a 
szerző) Miskoulcz várasának” 
írja Bél Mátyás 18. századi 
geográfiájában « - kezdődik 
az a tanulmán�, ami behozza 
ezt a legendát a köztudatba. E 
szerint Murrad, egri belerbég 
1636-ban rajtaütött Miskol-
con, maga elé g�űjtve a város 
elöljáróit, hog� adják elő az 

avasi pincékben eldugott kin-
cseket. A vezetők azt mond-
ták, bár valóban drága kincset 
őriznek a pincékben, neve-
zetesen bort, ám az igazhitű 
muszlimoknak az nem érték. 
A bég azonban úg� gondolta, 
hog� ahol bor van, ott pohár-
nak is kell lennie, ami lehet 
ezüst, de akár aran� is. Ám 
csalódnia kellett. A pincékben 
mindenütt csak fakupákat ta-
lált. Azonban eg� áruló meg-
súgta, keresse Mát�ás királ� 
poharát, és abból ig�on: íg� 
ismerheti meg az igazságot. 
Még a pohár rejtekhel�ét is el-
árulta: a templom fölött volt 
valahol eldugva. A miskolciak 
kén�telen-kelletlen előadták 
az erekl�ét, majd mustot töl-
töttek bele, azt itatták a török 

nag�úrral. Ez után jött a cso-
da: a bég belekóstolt az italba, 
letette a poharat és elvezet-
te embereit a városból. Nem 
raboltak, nem fosztogattak, 
még g�újtogatni is elfelejtet-
tek. A legendának fol�tatása 
is van, de ezt nem részletez-
zük, akit érdekel, lapozza fel 
az Észak-Kelet Átjáró kiadvá-
n�ait, vag� keressen rá az in-
terneten.

A lén�eg, hog� a fenti sztori 
ordas kamu, ám az írást szer-
zője ann�ira jól tálalta, hog� 
még ol�an neves várostörté-
nészek sem láttak benne el-
sőre kivetni valót, mint Dob-
rossy István, a levéltár eg�kori 
igazgatója. Ez a szerző pedig 
nem volt más, mint Szunyogh 
László, a város jelenlegi főépí-

tésze, aki számos len�űgöző, 
valós alapokon n�ugvó írá-
sa után követte el ezt a csín�t 
még 2015-ben.

Ennek n�omán készült el a 
miskolci bujdosópohár, ami 
az áprilisi Kvaterkán debütált, 
és amit szeretnének az avasi 
boros programok védjeg�évé 
tenni. Burgony Péter, a Mis-
kolci Borbarátok Eg�esülete 
elnökségi tagja vette szárn�a 
alá Miskolc városi legendá-
ját, és készíttetett ol�an mázas 
poharakat, amiknek domború 
az alja, nem lehet letenni őket: 
íg� sosem felejtik el a tulajdo-
nosai, hog� – italukba kor-
t�olva – rá-rákóstoljanak az 
igazságra is beszélgetés köz-
ben.

BÁJER MÁTÉ

Formát öltött a miskolci csíny 
Pénteken ismét birtokba 
vehették a miskolciak a Vil-
lanyrendőrnél található, fel-
újított buszmegállót. 

Mindenképpen be kellett 
avatkozni a balesetveszél� mi-
att – hangsúl�ozta Szopkó Ti-
bor alpolgármester, aki a több 
mint 4 millió forintos beruhá-
zás bő felét, 2 millió forintot 
saját önkormán�zati képvi-
selői keretéből finanszírozott. 
Elmondta, 200 nég�zetmé-
ternél is nag�obb felület újult 
meg mostanra a Szemere ut-
cai buszmegállóban.

– Kiemelten kezeltük a 
feladatot, hiszen ez az eg�ik 
legforgalmasabb tömegköz-
lekedési csomópontja Mis-
kolcnak – tette hozzá. Az 
időjárás némileg hátráltatta 
a munkát, ezért csúszott pi-
cit az átadás, de péntek reg-
gel újra birtokba vehették a 
buszra várakozók a megállót.

Az alpolgármester kitért 
arra is, hog� szeretnék fol�-
tatni körzetében a burko-
latok felújítását, cseréjét – 
még akkor is, ha szűkösek az 

an�agi keretek és drágák az 
alapan�agok.

– A mostani eg� pilotpro-
jektként is felfogható: meg-
nézzük, menn�ire lesz időt-
álló, jól használható ez a 
típusú burkolat – fogalmazott. 
Amenn�iben jól vizsgázik, a 
következő években akár fol�-
tathatják is a cserét a Kazincz� 
és Dér�né utcában, a Hősök 
terén, a Kandia közben vag� 
éppen a Szinva teraszon. – Ez 
valószínűleg csak ütemezet-
ten fog menni, eg�szerre nem 
fogjuk tudni megvalósítani, 
annak nincs realitása – muta-
tott rá Szopkó Tibor.

A Villan�rendőrnél találha-
tó buszmegálló burkolatcseré-
jét január végén kezdték meg. 
Eltávolították az összetörede-
zett, balesetveszél�essé vált kö-
veket, majd a szintkülönbség 
és veszél�es hel�zetek elkerü-
lése miatt körbebetonozták a 
járdaszegél�eket és az aknafed-
lapokat. Ezt követően kétféle 
színű, fag�álló, 35x17 centimé-
teres, csúszásmentes lapokkal 
burkolták a buszvárót.

KUJAN ISTVÁN

Elkészült a megálló

Nosztalgiamajálissal ünne-
pel újra együtt a város május 
1-jén a Majális parkban. 

Több mint tíz év után tér visz-
sza eredeti hel�színére, a Csa-
n�ikba a városi majális most 
vasárnap – számolt be a hírről 
Simon Gábor, a Velünk a Város 
frakcióvezetője és Varga László, 
az MSZP meg�ei elnöke szer-
dán. Az esemén�en Varga Lász-
ló felidézte, a majális hel�színét 
még tíz évvel ezelőtt, 2012-ben 
a korábbi városvezetés változtat-
ta meg: a nag� múltra visszate-
kintő program akkor a Majális 
parkból a Népkertbe költözött.

– A jelenlegi városvezetés 
programjában megígérte, hog� 
visszahozza a tradicionális majá-
list az eredeti hel�színre, aminek 
mi nag�on örültünk. Sajnos ez 
a világjárván� miatt 2020-ban 
és 2021-ben nem valósulhatott 
meg, idén viszont végre újból a 
Majális parkban ünnepelhetünk 
május 1-jén – mondta Simon 
Gábor. Hozzátette, baloldali po-
litikusként nag�on fontosnak 
tartja a tén�t, hog� a városvezetés 
meghozta azt a döntést, mel�nek 
köszönhetően a rendezvén� visz-
szatérhetett eredeti hel�színére.

Ingyenes járatok 
Vasárnap ing�enes járatok 

közlekednek az Avas kilátó 
végállomás – Majális park, a 
Repülőtér/Bosch végállomás 
– Majális park, illetve a Majális 
park – Vadaspark között.

• Az Avas kilátó végállomás-
ról indulva: 09:10, 09:40, 10:10, 
10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 

12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 
14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:10, 17:50,

• A Majális parkból az Avas 
kilátó végállomás felé: 10:10, 
10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 
15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:35, 
18:05, 18:45.

• A Repülőtér/Bosch végál-
lomásról indulva: 09:10, 10:10, 
11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 
15:10, 16:10, 16:40.

• A Majális parkból a Re-
pülőtér/Bosch végállomás 
irán�ába: 09:55, 10:55, 11:55, 
12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 
16:55, 17:25, 19:05.

• A Majális parkból in-
dul: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00.

• A Vadasparkból indul: 
09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 
11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 
13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 
15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 
17:35, 18:05, 18:35, 19:05.

A járatok megállóhelyei:
• A Repülőtér/Bosch vég-

állomás – Majális park között 
az 54-es autóbusz megállóhe-
l�ein áll meg, Felső-Majláth 
után a Hóvirág utca, Papírg�ár 
és Majális park megállóhel�ek 
következnek.

• Az Avas kilátó végállomás-
tól a Népkertig a 34-es autó-
busz megállóhel�ein áll meg az 
ing�enes járat, majd a Villan�-
rendőr, Hősök tere, Kazincz� 
Ferenc utca, Szemere kert meg-
állóhel�ek következnek, ezután 
a Dózsa G�örg� utcától a Majá-
lis park végállomásig az 1-es 
autóbusz vonalán közlekedik. 
Visszafelé a Dózsa G�örg� utca 
után a Petőfi téren áll meg (az 
1-es és 34-es autóbusz megálló-
hel�én is), majd a Hősök teré-
től szintén a 34-es autóbusz vo-
nalán közlekedik az Avas kilátó 
végállomásig az ing�enes járat.

• A Majális parktól a Va-
dasparkig közlekedő járat a 
két végállomás között az In-
jekcióüzem megállóhel�en áll 
meg.

Visszatér a Csanyikba a majális

Vidámpark és ugrálóvár is várja a legkisebbeket. Fotó: FKCS

A kordonokat péntek reggel elbontották. Fotó: Juhász Ákos

 A bujdosópohár az áprilisi Kvaterkán debütált. Fotó: Horváth Csongor 
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XXIV. Klíma- és fűtéstechnikai kiállítás és vásár    XXIV. Klíma- és fűtéstechnikai kiállítás és vásár    

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Kazánok, hőszivattyúk és klímák, valamint  
füstgázelvezetés, vízlágyítás, radiátorok, precíz  
szerszámok és termosztátok közvetlen a gyártóktól, 
szerelők és tervezők várják az érdeklődőket.

Helyszín: BRS Klíma és Gázcentrum
Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 161. (Szilágyi-Soltész elágazás)
Webáruházunk: 
Telefon: 46/412-421, www.gazcentrum.brskft.hu

A gyártók akik várják Önöket:

MeghívóMeghívó

30 ÉVES A BRS!

A kiállítás és vásár időpontja:
2022. május 18-19., szerda 12 órától  
csütörtök 16 óráig  
a Gázcentrum területén.

Az akció érvényes: 2022. 04. 30-tól 2022. 05. 06-ig 
Baba szappan, 125 g, 1352 Ft/kg 219 Ft 169 Ft
Star kéztörlő, 2 tekercs, 109,5 Ft/tekercs 249 Ft 219 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Fiorillo padlófelmosó, 1 l, 499 Ft/l  549 Ft 499 Ft
Flóraszept fertőtlenítő tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l 699 Ft 549 Ft
Dove férfi dezodor, 150 ml, 4393,33 Ft/l 759 Ft 659 Ft
Fiorillo felületfertőtlenítő, 750 ml, 1065,33 Ft/l 899 Ft 799 Ft
Alex bútortisztító, pumpás, 500 ml, 1598 Ft/l 899 Ft 799 Ft
Viaszosvászon, 140 cm széles, 999 Ft/fm 1199 Ft 999 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 45,79 Ft/tekercs 1299 Ft 1099 Ft
Fiorillo folyékony mosószer, 2,5 l, 519,6 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Zorka vékonylazúr 0,75 l, 2931,9 Ft/l 2599 Ft 2199 Ft
Héra belső falfesték, 2 l, 1599,5 Ft/l 3499 Ft 3199 Ft
Trikolor kerítésfesték, 0,75 l, 3998,6 Ft/l 3599 Ft 2999 Ft
Héra Gold belső falfesték, 15 l, 666,59 Ft/l 12 999 Ft 9999 Ft

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

KEDVES KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK!
Közeleg a nyári vakáció időszaka. Tudjuk, hogy az érettségi egyik feltétele az 50 óra 

közösségi szolgálat teljesítése. A Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat a Mis-
kolci Önkormányzati Rendészettel együttműködve, a kialakult hagyományoknak megfe-
lelően, a STUDENT POLICE programmal a nyelvet beszélő diákok részére megoldási 
lehetőséget biztosít.  

Lehetőséget nyújtunk arra, hogy a nyári vakáció alatt az önkormányzati rendészettel 
közösen a diákok, a város idegenforgalmilag frekventált pontjain, kulturált megjelené-
sükkel és nyelvismeretükkel segítségükre legyenek a rászorult külföldi turistáknak.  

Kérjük, hogy a részletek tisztázása érdekében az érdeklődők keressék az iskolájukon 
keresztül a nemzetiségi önkormányzatunkat.   

Üdvözlettel: dr. Lange László elnök

MEGHÍVÓ a BOKIK InProTool  
projektjének szakmai találkozójára
Időpont: 2022. május 12. 10:00 óra
Helyszín: BOKIK székház (3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., 4. em. konferencia terem)
Program:
09:30-tól Regisztráció
10:00-10:10 Köszöntés
 Bihall Tamás elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
10:10-10:40  Iparjogvédelem a vállalkozások versenyképességének támogatására
  Tóth Gábor iparjogvédelmi szakértő, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
10:40-11:10 A védjegy, mint fontos versenyeszköz
  Szép Erika védjegytanácsadó, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda
11:10-11:40 Az „InProTool” projekt bemutatása
  Ing. Elena Stieranková projektmenedzser, Besztercebányai Kereskedelmi és Iparkamara
11:40-11:55 Szabadalmak a FUX Zrt.-nél
  Dr. Barkóczy Péter termék- és minőségfejlesztési igazgató, FUX Zrt.
11:55-12:10  A Bükki Nemzeti Park és a Bükki Nemzeti Parki Termék-védjegy
 Rónai Kálmánné igazgató, Bükki Nemzeti Park
12:10-12:20 Zárszó
 Bihall Tamás elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Jelentkezni a következő e-mail-címen lehet: szecsi.ilona@bokik.hu
„Iparjogvédelmi online előértékelő platform” projekt

Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
www.skhu.eu l A projekt az Európai Unió támogatásával,  

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.

Tel.: 70/795-7402, 
30/499-8630

E-mail: info@mikom.hu

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l műszaki technikus l számviteli munkatárs l hegesztő  
l CNC gépkezelő l lakatos l összeszerelő operátor  
l targoncavezető l pizzaszakács l labortechnikus.
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  

felvesszük Önnel a kapcsolatot. Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.



A szakképzésben tanulók leg-
rangosabb országos megmé-
rettetésén városunk mind a 
három indulója dobogós he-
lyezést ért el.

Folytatás az 1. oldalról

A miskolci diákok kiválóan 
teljesítettek: két arany, illetve 
egy ezüstéremmel tértek haza. 
Zakhar Balázs első helyezett 
lett a kereskedők között. El
mondta, hogy több családtagja 
is ezt a mesterséget választotta, 
ezért döntött a szakma mellett a 
most ötödéves tanuló.

A versenykiírás pillanatától 
kezdve a Szakma Sztárra ké
szült tanárával, Varju Teréziá
val, a kemény munka pedig 
most beérett. „Nagy élmény 
volt: hatalmas pezsgés és támo
gatás a tanárok, a diáktársak és 
a gyakorlati helyem részéről is” 
– összegezte élményeit az ifjú 
szakmasztár.

Arra is kitért, hogy a verseny
eredmény máris meglátszik 
karrierjén, hiszen több ajánla
tot kapott az eltelt pár napban.

A fodrász (KKK) kategóri
ában aranyérmet szerzett Bö
kös József. Az ő esetében is el
mondható, hogy az eredmény 
nem csak úgy az ölébe hullott. 
„Szinte reggeltől estig, majd
nem minden nap gyakoroltunk 
a versenyre Pataki Zsuzsa ta
nárnővel” – mesélte.

„Az eredmény tükrözi, hogy 
a szakképzési rendszer, amiben 
tanultam és amit a tanáraim is 

képviselnek, az nem minden
napi. Ez egy nagyon jó visszajel
zés volt számukra is arról, hogy 
jó, amit csinálnak” – folytatta, 
majd jövőbeli terveire tért át.

„Nagyon jó helyen vagyok, 
ahol sokat tudok tanulni és 
fejlődni. Szeretném folytatni 
a szakmai versenyzést eset
leg nemzetközi szinten is” – 
mondta, majd hozzátette, a 
győzelem nem jelenti, hogy ő 
lenne a legjobb. „Mindig van 
hová fejlődni”.

A műszaki informatikus 
Molnár Krisztián második he
lyezést ért el szakmájában Né
meth Bence felkészítő tanár 
segítségével. Kérdésünkre el
mondta, hogy gyerekkorából 

ered a foglalkozása iránti szen
vedélye: „Édesapám számító
gépekkel foglalkozott, és innen 
ered a vágyam, hogy informati
kus legyek”.

A most ötödéves Krisztián a 
kihívás miatt indult el a Szak
ma Sztáron, meg akarta méret
tetni magát. „Kicsit fárasztó, de 
izgalmas verseny volt. Erős me
zőnyben küzdöttünk, és sze
rintem pattogott a labda az első 
helyezett és köztem. A végén 
apróságok döntöttek az ő javá
ra” – jellemezte élményeit.

A fiatal műszaki informati
kus tanulmányai mellett már 
rendszergazdaként dolgozik, és 
ezt a feladatot tervezi folytatni.

KIRÁLY CSABA

Miskolcon közel kétezren 
ballagnak el a városi kö-
zépiskolákból pénteken és 
szombaton.

Két év szünetet követően 
idén már ismét személyesen 
búcsúzhatnak el középiskolá
iktól a végzős diákok. A sze
renádok már a hét második 
felében megkezdődtek, a bal
lagásokat pedig a legtöbb in
tézményben pénteken, illetve 
szombaton tartják.

A Miskolci Tankerületi 
Központ fenntartásában mű
ködő középiskolákban a bal
lagó diákok száma 632 – tud
ta meg lapunk a központ első 
emberétől. „Összesen hat in
tézményben búcsúznak és 
kezdik meg hétfőn érettségi 
vizsgáikat a diákok. A legtöbb 
fiatal a Földes Ferenc Gimná
ziumban köszön el tanáraitól, 
de meghaladja a százat az Ava
si Gimnáziumból és a Miskol
ci Herman Ottó Gimnázium
ból ballagó végzősök létszáma 
is” – mondta el László István. 
A tankerület fenntartásában 
működik még az említett gim

náziumokon túl a Bartók, a 
Diósgyőri és a Zrínyi is.

A Miskolci Szakképzé
si Centrum által fenntartott 
intézményekből összesen 
786 diák ballag el pénteken 
és szombaton – mondta el 
TóthSinai Ágnes, az MSZC 
szóvivője.

A két nagy állami intéz
ményfenntartón kívül la
punk még az egyházi gim
náziumokat kérdezte meg. 
Válaszaik alapján kiderült: 
a Balázs Győző Református 
Gimnáziumból 48, a Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium
ból 103, a Fráter György Ka
tolikus Gimnáziumból 87, a 
Kossuth Lajos Gimnázium és 
Pedagógiai Szakgimnázium
ból 121, míg a Lévay József 
Református Gimnáziumból 
135 diák ballag el.

A ballagásokat követően 
hétfőn megkezdődnek az írás
beli érettségi vizsgák, ezek má
jus 23áig tartanak. Az emelt 
szintű szóbeli vizsgák június 
1. és 9., a középszintű szóbelik 
június 13. és 24. között lesznek.

TÁ
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A Herman, a Fényi és a Földes 
megkérdezett vezetői büsz-
kék arra, hogy a legjobb száz 
között szerepelnek gimnázi-
umaik a HVG középiskolai 
rangsorán, de legfontosabb 
számukra, hogy a náluk tanu-
ló diákok megszerezzék azt a 
tudást, amivel az életben bol-
dogulhatnak.

Bár tavaly novemberben már 
megjelent, csak az elmúlt héten, 
az egyik oktatási szakportálnak 
köszönhetően vált szélesebb 
körben is nyilvánossá a HVG 
Top100as középiskolai listája. 
A rangsorban ezúttal három 
BorsodAbaújZemplén megyei 
oktatási intézmény szerepelt, 
mindegyik miskolci: a Herman 
a harmincadik, a Fényi a hat
vanhatodik, a Földes pedig a 
hetvenötödik helyen végzett. A 
lista kapcsán lapunk a három 
érintett miskolci középiskola 
vezetőit kérdezte.

Madarász Péter, a Herman 
Ottó Gimnázium igazgatója la
punknak úgy fogalmazott, min
den iskolának dicsőséget jelent 
az, ha egy intézmény bejuthat a 
HVG TOP100ba. „Örülünk az 
eredménynek, és büszkék va
gyunk úgy a diákjainkra, mint 
a tantestületünkre, sőt a szülők
re is, hiszen a megfelelő családi 
háttér elengedhetetlen ahhoz, 
hogy ilyen eredmények szület
hessenek nálunk” – mondta.

A Herman igazgatója hozzá
tette: a besorolás azonban érzé
keny, az intézmények végleges 
helyezése sokszor hajszálakon 
múlik.

– Jelenleg mindig egyegy 
évfolyam aktuális pillanatké
pét mutatja a lista. Sokkal sze

rencsésebb lenne, ha három, 
négy vagy akár öt évfolyam 
átlagát vennék figyelembe, így 
ugyanis évről évre csak egy 
évfolyam eredményeit kellene 
cserélni. Ez stabilabb és reáli
sabb képet mutathatna min
den oktatási intézményről – 
hangsúlyozta Madarász Péter.

Büszkeségnek nevezte a listá
ra való felkerülést Polák Péter, a 
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázi
um oktatási igazgatóhelyettese 
is, hozzátéve: annak még jobban 
örülnek, hogy a városból másik 
két gimnáziummal együtt sze
repelnek a HVG TOP100ban. 
Mint mondta, ő úgy tekint erre, 
mint egy mérési számra, ami 
megmutatja az intézményeknek, 
jóe az út, amin járnak.

– Úgy gondolom, hogy ennek 
a listának nem az a célja, hogy 

az intézmények összemérjék 
magukat, hogy ki a jobb és ki 
a rosszabb. Ebből a rangsorból 
minden intézménynek tanul
nia lehet, hiszen ez azt mutat
ja meg, hogy az adott középis
kola milyen nevelési, oktatási 
programot kínál és ez az oda 
járó gyerekeknek mennyire 
jól fekszik, hiszen egy hármas 
egységben, a diák, szülő és ta
nár egységében kell vizsgálni 
azt, hogy az az iskola el tudjae 
juttatni a legmesszebbre, a leg
megfelelőbb szintre a diákokat 
– mondta az oktatási igazgató
helyettes.

Fazekas Róbert, a Földes Fe
renc Gimnázium első embere 
végül hozzátette, természetesen 
a Földes közössége is boldog, 
hogy a HVG TOP100 rangsorba 
ebben a tanévben is bekerültek.

– Iskolánk sajátossága, hogy 
a tehetséggondozás mellett a 
felzárkóztatásban is minden 
feladatot felvállal. A megyé
ben már csak nálunk műkö
dik hatékonyan az esti tagoza
tos képzés, két ilyen osztályunk 
érettségizik minden évben. Az 
Oktatási Hivatal listáin viszont 
nincs különbség a nappali és a 
felnőtt oktatásnak az eredmé
nyei között, egyegy iskolának 
az átlagát kétféle képzési mód
jából állítják össze, és ez nálunk 
azt jelenti, hogy a továbbtanu
lásnak az aránya meglehetősen 
gyengül, hiszen a nappali kép
zésben részt vevő diákjaink 
mindegyike tesz emelt szintű 
érettségit, míg a felnőttoktatás
ban egykét emelt szintű érett
ségi születik – mondta.

TAJTHY ÁKOS

Büszkék diákjaik eredményeire

A Földes a lista hetvenötödik helyén végzett. Fotó: Mocsári László

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumból pénteken ballagtak a diá-
kok. Fotó: Juhász Ákos

Elballagtak a végzősök

A Miskolc Városi Diákön-
kormányzat több programot 
is szervez vagy csatlakozik 
hozzájuk a hónapban.

A MIDÖK tavalyi felélesz
tésének egyik deklarált célja 
volt hangot, önképviseletet és 
programokat adni a miskolci 
fiatalság számára, hogy jobban 
kiszolgálja őket a város, ahol 
felnőnek. Ennek igyekszik 
is eleget tenni a diákönkor
mányzat, és aktívan szervezik 
a programokat. Csütörtökön 
minderről sajtótájékoztatón 
számolt be Hudák Lilla diák
polgármester. Elmondta, hogy 
továbbra is várják a miskolci 
dákságot a MIDÖKhöz kap
csolódó programokra, ame
lyekből májusban nem lesz 
hiány.

Elsején a város hivatalos, 
Csanyikban megrendezendő 
majálisához csatlakoznak: fő
zésre és májusfadíszítésre vár
ják a diáktársakat. Ezt követő
en a 6. és 8. közötti Miskolci 
Ötletmaratonon vesznek részt, 
amelyre ötlettel neveznek, a 
rendezvényen pedig saját csa
pattal igyekeznek kidolgozni 
az elképzelést. Ehhez is várják 
még a csatlakozókat.

Május 11én, Miskolc város 
napján ünnepi közgyűlésre ké
szülnek, hogy újból gyakorol
hassák képviseleti jogukat az 
oktatási intézmények diákjai
nak nevében a tagok. Egyebek 

mellett olyan stratégiai kérdé
seket tárgyalnak, amelyek a 
testület hatékonyabb működé
sét segíthetik elő, illetve a júni
usra tervezett, városi szintű di
ákbál szervezése is szóba kerül 
majd. A MIDÖK kitelepülés
sel csatlakozik a 21én esedé
kes futókörök napjához is, és 
a miskolci rendezésű Kamasz
fesztivált is népszerűsítik.

Szarka Dénes ifjúságpoli
tikai tanácsnok hozzáfűzte, 
hogy az önkormányzat to
vábbra is támogatja a MIDÖK 
működését. Ennek példája, 
hogy az említett városi szerve
zésű rendezvényekhez tevéke
nyen csatlakozhatnak a fiata

lok, saját kezdeményezéseiket 
pedig felkarolják a honatyák.

„Elsősorban a fiatalok be
vonása a fontos, hogy lehe
tőségük legyen megszervez
ni a saját közéletüket. Ez az ő 
feladatuk, az önkormányzat 
csupán kívülről támogató sze
repet tölthet be ebben a folya
matban. A diákönkormány
zat eddigi munkája alapján az 
látszik, hogy képesek a közös
ségformálásra” – összegezte a 
tapasztalatokat a tanácsnok, 
majd hozzáfűzte, hogy Mis
kolc számára a jövő szempont
jából stratégiai fontosságú a te
vékenységük.

KIRÁLY CSABA

Eseménydús május vár a diákságra

Márciusban kirakodóvásárt szervezett a MIDÖK. Fotó: Horváth 
Csongor

Zakhar Balázs első helyezett lett a kereskedők között. Fotó: Ju-
hász Ákos

Beérett a sok munka
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Pénteken – rendkívüli ven-
dégjáték keretében – mu-
tatta be a Beregszászi Illyés 
Gyula Nemzeti Színház a 
Tóték című előadását. Ennek 
a miskolci teátrum Kamara-
színháza adott helyet.

Mindez önmagában nem 
lenne meglepő: a kárpátaljai 
társulat gyakran vállal ven-
dégjátékot Magyarországon, 
Örkény István éteri tragiko-
médiájának színpadi verzió-
ja pedig a társulat egyik leg-
sikeresebb produkciója volt. 
A keserű pikantériát – mind 
az Örkény-féle darab, mind a 
társulat jelenlegi helyzetét te-
kintve – a háború adja.

Az ingázás egy dolog: har-
minc éve játszanak otthon, 
majd járják Kárpátalja tele-
püléseit, vagy vendégjáték-
ra indulnak Magyarországra. 
Hajnali kelés, buszút, próba-
előadás, majd vissza a buszba, 
és éjszaka haza. Idén február 
24-én azonban minden meg-
változott számukra.

Az orosz-ukrán háború ki-
törése óta a társulat jórészt 
Pesten van: játszanak a Nem-
zetiben, és számos vidéki vá-
rosba is hívják őket. A színház 
feladata kettős: egyfelől játszik 
a társulat – ez tartja bennük 
az életet –, míg Beregszászon a 
színházépületben menekülte-
ket látnak el. Kényszerű port-
fólióbővítés ez, ami számos ál-
dozattal jár.

– A hadiállapot miatt nehéz 
helyzetbe került a színház, hi-
szen a megszokott játszóhe-
lyen nem tudunk előadásokat 
bemutatni; nem csak azért, 

mert az épületben kijevi me-
nekülteket szállásoltunk el, de 
azért sem, mert az országban 
érthető módon nem tartozik 
a kultúra jelenleg a legfonto-
sabb dolgok közé – árnyal-
ta a helyzetüket Sin Edina, a 
Beregszászi Színház igazga-
tónője, hozzátéve, az állandó 
légiriadó, valamint a bomba-
támadások is árnyalják a han-
gulatot.

Ahhoz, hogy a színház mű-
ködni tudjon, és – mint intéz-
mény – túlélje a háborút, értve 
ezalatt, hogy meg tudja tartani 
például a társulatát, valami-
lyen formában játszaniuk kell.

– Szerencsére a magyar 
színházi társadalomnak kö-
szönhetően számos felkérést 
kaptunk. A budapesti Nemze-
ti Színház elöljáró volt ebben: 

a Tóték című előadásunkat tíz 
alkalommal tűzték műsorra. 
A vidéki színházak is sorra 
jelentkeznek. Felléptünk már 
Győrben, Kaposváron, Szé-
kesfehérváron, Dunakesziben 
és Miskolcon, majd jön Zala-
egerszeg és Debrecen, de több 
más helyszínnel egyeztetünk.

Sin Edina szerint kicsit ab-
szurd egybeesés, hogy pont 
az Örkény István jegyezte mű 
átiratát játsszák ebben a hely-
zetben.

– A hadiállapot előtt újítot-
tuk fel a darabot. Sajnos az élet 
úgy hozta, hogy nagyon sok 
hasonlóságot mutat jelenleg a 
színdarab az élettel. Minde-
zek mellett fontos leszögezni: 
a színház addig él, amíg ját-
szik a társulat, ebbe tudunk 
kapaszkodni: azt csináljuk, 

amire létrejött ez a színház 
30 évvel ezelőtt. Éppen ezért 
nem csak a Tótékat játsszuk, 
de egy új darabba is belekezd-
tünk: Vidnyánszky Attila ve-
zetésével próbáljuk a Helység 
kalapácsát, aminek május 18-
án lesz a bemutatója Budapes-
ten, a Nemzeti Színház Kaszás 
Attila termében – tudatta Sin 
Edina.

– Ez egyfajta üzenet is ré-
szünkről: bármi történjen, 
fontosnak tartjuk mind a ma-
gyarság, mind a színjátszás 
iránti elköteleződésünket. Az, 
hogy meddig leszünk képesek 
ezt ilyen formában megélni, 
az a nagypolitika asztalán dől 
el, de mi magunktól nem fog-
juk feladni a játékot – szögezte 
le az igazgató.

BÁJER MÁTÉ

Játszanak, így üzenik: kitartanak

Miskolcra érkezett a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház emblematikus előadása

A festőművész, művészet-
pedagógus éppen száz esz-
tendővel ezelőtt született.

Idén ünnepelné századik 
születésnapját Koncz József 
festőművész, művészetpeda-
gógus. Ebből az alkalomból 
nyílt emlékkiállítás az alko-
tó műveiből múlt pénteken a 
Feledy-házban. A megnyitón 
először Kákóczki András mű-
vészettörténész szólt, aki úgy 
fogalmazott: a kiállítás beren-
dezésekor úgy érezte, hogy a 
tíz évvel ezelőtt eltávozott al-
kotó vezette a kezüket.

– Ha szétnéznek ezekben 
a termekben, láthatják azokat 
a képeket, melyek Jóska bácsi 
Tátra utcai lakásának faláról 
kerültek ki, mint ahogyan azo-
kat az akvarelleket is, melyeket 
ő állított össze és adományo-
zott a Herman Ottó Múzeum-
nak. Az utolsó szobában pedig 
festményeket láthatnak, me-
lyeket szintén ő állított össze, 
sőt még a sokszorosított grafi-
kai anyagot is, melyet Bőcs 

községének adományozott – 
mondta Kákóczki András.

A tárlatot Koncz József 
egyik tanítványa, Némethi La-
jos nyitotta meg. Az író-költő 
beszédében felelevenítette a 
festőművész életének történe-
tét. – Egyike volt ő tudóstaná-
rainknak, mert hogy szentül 
hiszem, tudom: tudósembe-
rek tanítottak akkor bennün-
ket. Egy megyei bulvárpor-
tál 2012-ben nagy tisztelettel 
emlékezett meg Koncz tanár 
úr elhunytáról. A más esetek-
ben sokszor kíméletlen kom-
mentek is köztiszteletről árul-
kodtak. Az egyik így hangzik: 
„Az első közhelymentes em-
ber, akivel életemben talál-
koztam!” Zseniálisan tömör 
és találó megfogalmazás, le-
het-e ennél többet mondani? 
– fogalmazott.

A megnyitó után Veres Pál 
polgármester jelenlétében ko-
szorúzták meg Koncz József 
emléktábláját a Múzsák kert-
jében. A tárlat június 11-éig te-
kinthető meg.       TAJTHY ÁKOS

Emlékkiállítással 
tisztelegnek 

A megnyitón a művészeti iskola növendékei is közreműködtek. 
Fotó: Juhász Ákos

Különleges díszelőadás tetőzi 
majd a városnapi programok 
sorát május 11-én. Visszatér 
Miskolcra a Magyar Állami 
Népi Együttes, hogy nagyszín-
házi előadásával megkoronáz-
za az egész napos ünnepséget.

A város napján a Miskol-
ci Nemzeti Színházban lép fel 
a Magyar Állami Népi Együt-
tes tánckara és zenekara. A Ta-
mási Áron Énekes madár című 
színműve nyomán készült Ide-
sereglik, ami tovatűnt – Óda az 
énekes madárhoz című előa-
dást tekinthetik majd meg a 
nézők, ami korszakokon átíve-
lő táncélményt ígér.

Fedor Vilmos polgármesteri 
megbízott elmondta, hogy az 
együttes tánc- és zenekarának 
fellépése már önmagában ku-
riózumnak számít, hiszen rég-
óta nem jártak Miskolcon. A 
hetvenedik, jubileumi évadát 

ünneplő társulat különleges 
előadással készült ennek a jeles 
dátumnak a megünneplésére.

Így született meg Tamási Áron 
Énekes madár című színműve 
nyomán az Idesereglik, ami to-
vatűnt – Óda az énekes madár-
hoz című darab. Erdélyi zenék 
és táncok adják vissza azokat a 
gondolatokat, amiket az eredeti 
szerző évtizedekkel ezelőtt meg-
álmodott. A budapesti évadzáró 
előtt ez lesz az utolsó lehetőség, 
hogy a közönség megtekintse a 
produktumot.

„Az teszi nagyon különleges-
sé, hogy egyszerre jelenik meg 
a színpadon az irodalom, a népi 
hagyományok – a néptánc és a 
népzene. A mondandóját zené-
ben, táncban és beszéddel köz-
vetíti a nézők felé” – utalt arra 
a megbízott, hogy a táncosok 
szövegeket is elmondanak.

Egy másik különlegességet 
is hangsúlyozott Fedor Vilmos: 

„Az ember azt gondolná, hogy 
néptáncegyüttesként hagyomá-
nyos népviseletben lépnek fel. 
Azonban a folklór is változik a 
világgal és mindig képes meg-
újulni. Ezt láthatjuk a színpa-
don, ahogy a fiatalok tarisznyá-
val és tornacipőben játszanak”.

Fedor Vilmos szerint a műfaj 
kortalan, így bárkinek ajánlja, 
hogy menjen el május 11-én a 
19 órakor a Miskolci Nemzeti 
Színház nagyszínházában kez-
dődő előadásra, amelyről to-
vábbi információkat a színház 
honlapján találhatnak.

„Ebben a műfajban az or-
szág legrangosabb együtte-
se lép fel Miskolcon. Sokkal 
többről van szó, mint egyszerű 
táncszínházi produkcióról” – 
zárta ajánlóját a polgármesteri 
megbízott.

Az előadásra jegyek az mnsz.
hu-n válthatók.

KIRÁLY CSABA

Idesereglik a Magyar Állami Népi Együttes

Az előadás korszakokon átívelő táncélményt ígér 

Újra megrendezték a Han-
gok Varázsa tehetségkutató 
versenyt. A programnak a 
Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház adott otthont.

A VI. Hangok Varázsa te-
hetségkutató versenyt a Ze-
nével az Ifjú Tehetségekért 
Alapítvány (Zenita) szervez-
te. A feltörekvő fiatal éneke-
sek rengeteg dalt hoztak, kü-
lönböző zenei irányzatokból 
válogatva: a hazai musical-
től kezdve a pop-rockon át 
a komolyzenéig több stílus 
is megelevenedett. Ebben az 
évben is énekesek, hangsze-
res zenészek, illetve csopor-
tok jelentkezhettek a kiírás-
ra. A szervezők elsősorban 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye legkiválóbb tehetségeit 
szerették volna megszólíta-
ni, külön hangsúlyt fektetve 
Miskolcra, de szívesen látták 
az ország többi részéről és a 
határon túlról érkezőket is.

– Ez a hatodik tehetségkuta-
tó, amit rendezett az alapítvá-
nyunk – mondta Fekete Ágnes, 
a Zenita elnöke. – Három ka-
tegóriában és több korcsoport-
ban hirdettük meg a versenyt. 
A komolyzenei kategóriában 
külön értékeltük a hangszeres 
előadókat. Úgy tűnik, egyre 
népszerűbb a Hangok Varázsa. 
Keszthely, Sopron, Gyula, Sal-
gótarján, Budapest, Tatabánya, 
Budakeszi, Debrecen: csak né-
hány azok közül a városok kö-

zül, ahonnan érkeztek hozzánk 
fiatal előadók. Idén 98 nevezés 
érkezett, a versenyzők 115 pro-
dukciót adtak elő – valaki több 
kategóriában is indult – mesélt 
a versenyről Fekete Ágnes.

A verseny kétnapos volt: 
szombaton tartották az elő-
döntőt, vasárnap pedig a 
döntőbe jutottak léphet-
tek a zsűri elé, melyet Lajtai 
Kati énekes, énektanár, Var-
ga Andrea, a Miskolci Nem-
zeti Színház színművésze, 
Bartucz Éva a ZENITA Ala-
pítvány alapítója, valamint 

Csiszár István énekes, szín-
művész és Veréb Tamás éne-
kes, színművész alkotott.

– Számos támogatónk volt, 
így sok díjat oszthattunk ki – 
Miskolc Város díját például 
Veres Pál polgármester adta 
át. A legjobbak felléphetnek a 
Musical és Miskolc 2022-gá-
lán, de oktatókurzuson való 
részvételt, értékes tárgyju-
talmakat, belépőjegyeket és 
üdülési lehetőséget is nyertek 
a kiemelkedő tehetségű ver-
senyzők – számolt be a díjak-
ról a Zenita elnöke.            MN

Tehetségüknek adtak hangot 

Három kategóriában és több korcsoportban hirdették meg a 
versenyt. Fotó: Horváth Csongor

Az idei év győztesei
Miskolc Város díja: Tóth Gergő
ZENITA vándordíj: Magyar Gréta
Musical 10-14 éves kategória nyertese: Kerekes Dorina Petra
Musical 15-19 éves kategória III. helyezett: Meder Liza
Pop-rock 15-19 éves kategória nyertese: Magyar Gréta
Musical és Miskolc-gála fellépési lehetőséget nyert: Ho-
lics Kata, Árkosi Klaudia, Kerekes Dorina Petra, Bukodi 
Patrícia, Takács Fanni, Magyar Gréta, Meder Liza



Ahogy a múltban, úgy most 
is kiélezett mérkőzést vívott 
egymással a Miskolc  Steelers 
és a Győr Sharks a Veolia 
HFL amerikaifutball-baj-
nokság első fordulójában. 
Az Acélosok az egyetemi 
sportpályán hosszabbítás 
után tudtak nyerni vasárnap 
délután.

Az elitligába idén vissza-
térő miskolci csapat a Győr 
Sharks elleni hazai párharc-
cal kezdte meg a bajnoki sze-
replést. A Steelers tavaly még 
a Divízió I-ben szerepelt, 
amit meg is nyertek néhány 
külföldi játékossal megerő-
södve, valamint a Miskolc 
Renegadesszel társulva. Idén 
az Eger Heroes játékosai csat-
lakoztak hozzájuk, viszont a 
háború miatt az ukrán játé-
kosok nem tudtak a borsodi-
akkal tartani. Új vezetőedzőt 
is igazoltak az Acélosok, Tim 
Bishop dolgozott korábban az 
Egyesült Államokban, a len-
gyel első osztályban és a né-
metországi GFL-ben is.

Egy izgalmas mérkőzés-
re számíthattak az egyetemi 
pályára kilátogató nézők – 
és nem is kellett csalódniuk! 
Bár Vasyl Yordan passzából 
Fenyvesi Csaba TD-t szerzett 
az első negyedben, de az így 
is Sharks-vezetéssel zárult (7-
9). Sőt, a félidőhöz közeledve 
a vendégek növelni is tudták 
az előnyüket – 7-16-os állás-
nál azonban Miskolcra is le-

csapott a vihar, a villámlások 
miatt félbeszakadt a mérkő-
zés. A szünet a hazaiaknak 
tett jót, megkezdték a felzár-
kózást: előbb egy irányítófu-
tással Vasyl Yordan szerzett 
TD-t, majd 3 perccel a vége 
előtt interceptiont szerzett 
a miskolci defense a győri-
ek térfelén, és ismét villant a 
miskolci irányító, újabb TD-
je után a kétpontosra is rá-
ment a Steelers, sikerrel, így 
már nálunk volt az előny (22-
19). Jött azonban az újabb for-
dulat! Az utolsó másodper-
cekben mezőnygóltávolságba 
jutottak a győriek, és mivel 
sikeresen be is rúgták, így 
egál ra mentették a mérkőzést 
– jöhetett tehát a hosszab-
bítás, ahol ismét Vasyl Yor-
dan és Fenyvesi Csaba volt a 
főszereplő, játékkapcsolatuk 
újabb pontokat eredménye-
zett, amivel 28-25-re nyert a 
miskolci gárda.

Aggod Péter elnökségi tag 
úgy fogalmazott, a győzelem 
nagy erőt ad a folytatásra a csa-
patnak.

– Nagy lépést tettünk a rá-
játszás kiharcolásában, de én 
azt mondom, minden mérkő-
zést meg kell nyerni. A legfon-
tosabb mégis az, hogy a srácok 
fejlődjenek, és akkor bárki le-
het az ellenfél – mondta.

Előreláthatólag az Atlétikai 
Centrumban szerepel majd a 
Miskolc Steelers idén, de mivel 
a következő, május 21-ei, Buda-
pest Cowbells elleni mérkőzés 
idejére foglalt a helyszín, így azt 
máshol kell majd lejátszani – 
ami akár a Honvéd Papp József 
SE pályája is lehet. A mérkőzést 
a helyszínen megtekintő Veres 
Pál polgármester azt mondta, 
ebben az ügyben már tárgyal-
tak a klubbal és a támogatókkal 
is, szeretnék, ha valódi otthonra 
találna a csapat.

MN
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A testvérvárosi kapcsola-
tot és a sportbarátságokat 
is erősíti a Kassa-Miskolc 
Ultramaraton, amit idén 
május 21-én – miskolci be-
futóval – rendeznek meg.

Ez már a negyedik ultrama-
raton a két testvérváros között, 
a rajt ezúttal Kassán, a befutó 
pedig a borsodi megyeszék-
helyen lesz. Jelenleg több mint 
negyven egyéni induló van, és 
legalább ennyien jelentkeztek 
váltóban, így legalább 6-700 
indulóval számolnak. Május 
15-éig még bárki jelentkezhet, 
aki érez magában kellő erőt és 
elszántságot a 115 kilométeres 
táv teljesítéséhez.

Veres Pál polgármester pél-
daértékűnek nevezte a Kassá-
val fennálló testvérvárosi kap-
csolatot. Kifejezte, mennyire 
fontosnak tartja, sőt tovább is 
erősítené, bővítené az együtt-
működést, a közös progra-
mok szervezését. Emlékezte-
tett, 2019 őszi megválasztását 
követően nem véletlenül ve-

zetett első útja a szlovák tele-
pülésre. Beszélt arról is, hogy 
az ultramaraton kiváló alka-
lom a sport népszerűsítésére, 
és lehetőséget nyújt sportba-
rátságok kialakítására.

Lucia Gurbal’ová, Kassa fő-
polgármester-helyettese szin-
tén kiemelte, az ilyen rendez-
vények továbberősíthetik a 
két város kapcsolatát. Úgy fo-
galmazott, egy picit irigy ami-
att, hogy a versenyzők itt fut-
hatnak majd át a célvonalon, 
de a kapcsolat épp attól olyan 
erős, hogy a két város képes 
közösen megélni és osztozni a 
hasonló pillanatokon.

Borkuti László, a szervezőbi-
zottság elnöke meghívta a kas-
saiakat az Avasi Borangolásra, 
majd arról beszélt, hogy a ta-
valyi, kassai befutón alkalma 
volt személyesen is látni, hogy 
az ottaniak milyen szeretettel 
vesznek részt a szervezésben 
– úgy fogalmazott, a miskolci 
szervezőknek ezt a barátságot 
kell viszonozniuk.

MN

Maratoni barátság 
Egy rendkívül sok nehézség-
gel tarkított, de szép sike-
reket hozó bajnoki szezon 
végére tette fel a koronát a 
bronzérem megszerzésével a 
DVTK kosárlabdacsapata.

Völgyi Péter együttese a 
PEAC otthonában szerezte 
meg a harmadik helyet, így a 
Magyar Kupa megnyerésével 
egy sokáig emlékezetes sze-
zont tudhat a háta mögött a 
klub. A DVTK szezonzáró 
ünnepségén a csapat kapi-
tányával és vezetőedzőjével 
értékelt a Miskolc Televízió 
stábja.

A klubtörténet negyedik ku-
paaranya egy hihetetlen hétvé-
ge megérdemelt eredménye, és 
ez mondható el az idegenben, 
a Pécs otthonában lezárt baj-
noki helyosztó után begyűjtött 
bronzérem kapcsán is. Kányási 
Veronika azt mondta, koncent-
rációjuknak és védekezésben 
mutatott kellő agresszivitásuk-
nak tudható be a siker.

– Döntő volt, hogy az első 
perctől kezdve minden labdá-
ért ugrottunk, egy leütés sem 
lehetett könnyű az ellenfélnek. 
És a hozzáállásunk meg is lep-
te őket.

Völgyi Péter szerint óriá-
si tartást mutatott a csapata a 
bajnoki harmadik helyről dön-
tő párharcban, amiben aztán 
sikerült megszerezni a lélek-
tani előnyt, majd hazai pályán 
szigorú védekezéssel és köny-
nyű kosarakkal le tudták gyűr-
ni a picit tompább PEAC-ot.

– Kellő módon megünne-
peltük a sikert. Azt mondtam 
a lányoknak is, hogy ezt a sze-

zont évek múlva is mesélni 
fogják majd.

Gyermekáldás miatt ebben a 
szezonban már nem segíthette 
a csapatot Medgyessy Dóra, de 
nem könnyített a helyzeten az 
új csarnok átadása miatt ide-
genben játszott több meccs 
sem. Ráadásul kidőlt az egyik 
fontos légiós, volt egy edzővál-
tás is, majd a kupahétvége előtt 
nem sokkal kiszállt a csapatból 
a legeredményesebb játékos. 
Ennek ellenére is kupagyőztes 
lett a csapat. Kányási Veroni-
ka szerint maguk sem tudják 
száz százalékra pontosan, mi 
„kattant” át, de volt egy váltás 
a kupadöntőben, ott érett ösz-
sze a játék, jött aztán az extá-
zis is, ami erőt tudott adni a 
továbbiakhoz. Számára egyéb-
ként nem is volt meglepő, hogy 
ilyen jól teljesített a csapat.

– Az egész szezonban érez-
tük, hogy bennünk van a 
győzni akarás, mindenki na-
gyon akarja a sikert, egy-
ben vagyunk – csak el kellett 
hinnünk magunkról, hogy a 
sok befektetett munka meg 
fog térülni. Tényleg nagyon 
együtt van a csapat, egysége-
sek vagyunk, ami döntő fak-
tor.

És persze nagy erőssége 
volt a DVTK-nak a csapatka-
pitány, illetve Aho Nina vé-
dőmunkája is, ami még ebből 
a jóval átlag feletti össztelje-
sítményből is kiemelkedett.

– Valóban, próbáltunk nagy 
hangsúlyt fektetni a védeke-
zésre, minél nagyobb nyomást 
helyezni az ellenfél kulcsjáté-
kosaira. Tudtuk, hogy a stabil, 
agresszív védekezés jó alapo-
kat jelent.

Völgyi Péter hozzátette, min-
dig volt legalább három-négy 
olyan játékosa, aki fel tudta 
pörgetni az egész csapatot, tud-
ta magával húzni a többieket. A 
Sopron elleni kupadöntőn szin-
te úgy kellett visszafogni őket, 
hogy osszák be az erejüket.

– Nálunk nincsenek szu-
persztárok, viszont vannak szu-
per teljesítményre képes játéko-
sok. Bízom benne, hogy a csapat 
nagy részét sikerül itt tartani, és 
akkor a következő szezonban 
még jobbak lehetünk.

És Völgyi Péter sem zárja ki 
a folytatást, heteken belül leül 
tárgyalni az ügyben. Azt tartja 
a legfontosabbnak, hogy mi-
előbb záruljon le a csapat épí-
tése, és talán két-három hét 
múlva döntés születhet a veze-
tőedző személyéről is.

MN

Szuper csapat, szuper szezon

Kupagyőzelmet és bajnoki bronzot is ünnepelhetett a DVTK kosárlabdacsapata. Fotó: Mocsári László

Viharos győzelmet arattak

Felvették a HFL ritmusát. Fotó: Horváth Csongor

A maraton testvérvárosokat köt össze. Fotó: Juhász Ákos



várostörténet 2022. április 30. 
17. hét | XIX. évfolyam 17. szám10 Miskolci Napló

„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok 
írni. Miskolc ezernyi titkát 
csak elhullajtotta az emléke-
zet, hogy egyszer újra meg-
találjuk őket. Amint felemel-
jük és markunkban tartjuk, 
máris fényesedni kezdenek” 
– írja Miért Miskolc? című 
kötetében Fedor Vilmos. A 
lokálpatrióta 63 válaszban 
indokolja meg, hogy miért 
szereti Miskolcot.

Azért, mert Miskolcon volt 
utoljára boldog és gondtalan 
Móra Ferenc.

Móra Ferenc miskolci láto-
gatásai közül a legemlékeze-
tesebb 1933-ban volt, amikor 
a szokásos avasi pincelátoga-
tás és későig tartó borozgatás 
résztvevői még nem tudták, 
nem is sejtették, hogy utoljára 
vannak így együtt az íróval.

Beszélgetésbe merülve in-
dult el a társaság a Nagyavas 
Középsor 648-as pincéje felé, 
Marjalaki Kiss Lajos pincéjébe, 
ahol már annyiszor töltötték 
igen kellemesen együtt a mis-
kolci estéket. A hűvös májusi 
alkony ellenére innen is, on-
nan is üdvözlések, pohárkoc-
cintások hallatszottak, mert 
hát tudvalévő, hogy a miskolci 
polgárok igen kedvelt helye az 
avasi pincesor. Családok, ba-
ráti társaságok vidám beszél-
getése hallatszott most is, se 
téli hideg, se nyári hőség nem 
riasztotta a miskolciakat a pin-
celátogatásoktól. De miért is 
riasztotta volna őket, hiszen 

már a század elején úgy emle-
gette egy leírás: „Télen is fűt-
hető szobák, a miskolciak leg-
kedvesebb tartózkodási helye. 
Itt kivirágzik a kedély, kihajt 
a nóta. Innen indul szárnyra a 
sok jóízű miskolci história. Itt 
tárgyalják meg a helyi és orszá-
gos politikát. Itt felejtik el a ha-
ragot. Itt fogadnak barátságot. 
Itt születnek régidőkből fogva 
a miskolci nóták.”

Ahogy megérkeztek, elhe-
lyezkedtek a fakerítés melletti 
asztal körül, Lajos szorgosan 
fordult újra és újra, előbb a szó-
dásüvegek kerültek az asztal-
ra, majd friss kenyér, szalonna, 
s megérkezett a bor is, amiből 
azonnal töltött barátainak.

– Épp azon gondolkodtam, 
ahogy idefelé sétáltunk – né-
zett Leszihre Móra –, mikor is 
voltam itt először…

– Egészen pontosan emlék-
szem, 1905-ben voltál itt elő-
ször, akkor jártál nálam, a 
múzeumban, s akkor ismer-
kedtünk mink össze.

– Valóban! – kiáltott fel 
Móra –, utána még írtam is 
neked, hogy mennyire mélyen 
hatott rám ez a hely, s hogy ha 
Miskolc nevét hallottam, bi-
zony te, kedves pajtásom jutot-
tál eszembe.

– No, szerencsére aztán jöt-
tél is egyre gyakrabban mihoz-
zánk! – emelte poharát Leszih, 
hogy összekoccintva barátaival 
nagyot kortyoljon az aranyló 
nedűből.

– Jöttem, bizony, de már 
nem vendégszerepelni… Hisz, 
tudod, ezt is megírtam. Annyi-
ra szívemhez nőtt ez a vendég-
marasztaló, jó kedélyű város, 
hogy hazajövök én már ide.

Folytatták a beszélgetést, 
néha fel-felnevetett a társa-
ság, és többször is megjárat-
ták a bujdosópoharat. Így 
szállt le rájuk a miskolci hű-
vös, májusi este. Móra Ferenc 
időnként szótlanul nézte ba-
rátait, csendes mosollyal, s 
arra gondolt, talán soha, se-
hol nem érzett még ilyen 
nyugalmat, ilyen gondtalan 
örömöt, boldogságot.

Néhány héttel később, ami-
kor visszaidézte már ott-
hon a vidám miskolci „pin-

ceszoarét”, maga írta le, 
hogy mennyire boldognak és 
gondtalannak érezte magát. 
Visszaemlékezett a Máriá-
nál töltött ebédre, újra hallot-
ta legfiatalabb olvasói neve-
tését, látta hol elcsodálkozó, 
hol nevetésre csillanó tekin-
tetüket, érezte a finom tú-
rós pite illatát. És újra érez-
te barátai szeretetét, érezte a 
Nagyavas Középsor kanyargó 
útjának májusi illatát, a Mar-
jalaki-pince borának ízét.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 44. – A Móra-pince névadója

Móra Ferenc miskolci barátai között

Az ismert és még ma is kedvelt író, Móra Ferenc többször járt Miskolcon, számtalan boldog órát töl-
tött el történész-múzeulógus barátaival. Először 1905-ben érkezett a városba, utoljára pedig 1933-ban, 
néhány hónappal halála előtt. Marjalaki Kiss Lajos miskolci történész, Miskolc-kutató avasi pincéje volt 
találkozásaik fő helye. Amikor az asztaltársaság megkapta Móra Ferenc halálhírét, táblát avattak a Mar-
jalaki-pince falán, s minden évben megrendezték a Móra-napokat. Ennek a háború kitörése vetett véget. 
2007-ben a Nagyavas, Középsor 648. pincéjének falára újra tábla került, hirdetve, hogy itt volt utoljára 
boldog és gondtalan Móra Ferenc.



program2022. április 30. 
17. hét | XIX. évfolyam 17. szám 11Miskolci Napló

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MÁJUS 2., hétfő 06:00 Az előző esti adás ismét-
lése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc 
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 
(12) 18:25 Négyszemközt (riportmaga-
zin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéle-
ti magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 
21:30 Képújság (12)

MÁJUS 3., kedd 06:00 Az előző esti adás ismét-
lése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc 
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Sportpercek (12) 19:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 
A deszka népe (színházi magazin) (12) 
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-je-
lentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 4., szerda 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 18:25 Testközelből 
(szórakoztató-ismeretterjesztő ma-
gazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó 
(közéleti magazin) (12) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 5., csütörtök 06:00 Az előző esti adás is-
métlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Mis-
kolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 
(12) 18:25 Promenád (kulturális maga-

zin) (12) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 Ki-
látó (közéleti magazin) ism. (12) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 6., péntek 06:00 Az előző esti adás is-
métlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Mis-
kolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 18:25 Suhanj velem! ism. (12) 19:00 
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-je-
lentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

MÁJUS 7., szombat 06:00 Az előző esti adás is-
métlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Kró-
nika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Króni-
ka ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 
Promenád (kulturális magazin) ism. (12) 20:00 
Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 8., vasárnap 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 16:00 
Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti 
magazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Négy-
szemközt (riportmagazin) ism. (12) 20:00 
Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

ÁPRILIS 30., szombat
9:00 Tavaszi Pincepiknik, Görömböly, Grál 

Pince
9:00 Ügyes gyermekprogram-vezető, Fő-

nix Családbarát Közösségi Tér
7:00 Túra a Szalonnai hegységben, infor-

máció: mvsctura.hu
9:00 MVSC/MHTE közös túra, információ: 

mvsctura.hu
10:00 Papagájkiállítás, Vörösmarty Mihály 

Művelődési Ház
19:00 Abe Burrows: Kaktuszvirág – vígjá-

ték, Orlai Produkció, Művészetek Háza

MÁJUS 1., vasárnap
8:00 Régiségvásár
8:30 Anyák napi túra: Ómassa-Varbó, in-

formáció: mvsctura.hu
10:00 Papagájkiállítás, Vörösmarty Mihály 

Művelődési Ház
10:00 Miskolci nosztalgiamajális, Majális park
14:00 Stresszoldó Technikák, Főnix Család-

barát Közösségi Tér
18:00 DVTK-MTK, röplabdamérkőzés, női 

Extraliga, rájátszás, Generali Aréna

MÁJUS 2., hétfő
10:00 Iskolára hangoló I., József Atti-

la Könyvtár
10:30 Zendülő: Szimfonikus kalandok, 

Művészetek Háza
15:00 Vedd fel a fonalat! Gombolyag klub 

– Horgolók, kézimunkázók köre, József At-
tila Könyvtár

17:00 Német klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-
vi Könyvtár

17:30 Stressz és stresszkezelő módszere-
ink, Fodorné Vincze Anna, klinikai szak-
pszichológus előadása, Ifiház

MÁJUS 3., kedd
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály 

Könyvtár
17:00 A Magyar Fotóművészek Világszövet-

ségének vándorkiállítása a XXI. Nemzet-
közi Magyar Fotószalon Felvidéki régió-
jának képanyagából, Ifjúsági Ház

MÁJUS 4., szerda
10:00 A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc 

Alapítvány által szervezett ismeret-
terjesztő előadás és az EduSenior-ki-
állítás megnyitója, Központi könyvtár

16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kéz-
műves délután, Petőfi Sándor Könyvtár

17:00 ArTTér: Büszkeség vagy kevélység? 
– beszélgetések olyan erényekről, melyek 
nélkül a világ nem működik, MÜHA kávé-
zó és bárterasz

MÁJUS 5., csütörtök
13:00 Idősek klubja, Móra Ferenc Könyvtár
16:30 Le Sénégal, pays de la Teranga – 

Szenegál, a teranga országa, Szabó 
Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

17:00 Tűzben születtek – Godánné 
 Tamásy Ibolya üveg- és tűzzománc al-
ko tó és Stekly Zsuzsa zománcműves 
kiállítása, Ady Endre Művelődési Ház

18:00 A kiút befelé vezet – Szabó Péter 
előadása, Művészetek Háza

MÁJUS 6., péntek
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi 

Sándor Könyvtár
10:00 Színek világa – Thierry Chapeau: 

Jao, a kaméleon című meséjének pa-
pírszínházas változata óvodások szá-
mára, Tompa Mihály Könyvtár

10:00 Maminbaba, hordozós latin fitness, 
Főnix Családbarát Közösségi Tér

14:00 Bócz Sándor Operabarátok Klubja, 
Központi könyvtár

14:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi Sándor 
Könyvtár

16:00 Fonaltündérek klubja, Petőfi Sán-
dor Könyvtár

16:30 Lurkótanya – kézműves foglalko-
zás, József Attila Könyvtár

20:00 Vörös István-koncert, Ady Endre Mű-
velődési Ház

MÁJUS 7., szombat
10:00-15:00 VI. Könyvtári majális Szabad-

téri könyv(társas) fesztivál, Közpon-
ti könyvtár

15:00 DVTK-Astra labdarúgó-mérkőzés, 
női NB I., 19. forduló, DVTK Edzőközpont

20:00 Szakács Gergő: Evolúció lemezbe-
mutató koncert, Helynekem

MÁJUS 8., vasárnap
10:30 Miska Macska, Csodamalom Báb-

színház
14:00 Szülésfelkészítő beszélgetés, Főnix 

Családbarát Közösségi Tér
17:00 „Májuskosár” – a Perecesi Bányász 

Koncert Fúvószenekar Tavaszköszön-
tő hangversenye, Művészetek Háza

17:00 DVTK-Soroksár labdarúgó-mérkő-
zés, NB II. 36. forduló, DVTK Stadion

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: 
ÁPRILIS 28. – MÁJUS 4., csütör-
tök-szerda: 15:30 Oltári tévedések | 
17:30 Legendás állatok és megfigye-
lésük – Dumbledore titkai | 20:00 Az 
elveszett város | MÁJUS 5-11., csü-
törtök-szerda: 15:30 Doctor Stran-
ge az őrület multiverzumában | 17:45 
Downton Abbey: Egy új korszak kez-
dete | 20:00 Soha, néha, mindig

• Művészetek Háza, Béke-terem: ÁP-
RILIS 28. – MÁJUS 4., csütörtök-szer-
da: 16:00 Mindenki utálja Johant | 18:00 
Downton Abbey: Egy új korszak | 20:15 
Ahol a nap felkel Párizsban | MÁJUS 
5-11., csütörtök-szerda: 16:00 Meleg-
vizek országa | 18:00 Camelot – Harcok 
trónja (kivéve 11-én) | 20:15 Kis lecke a 
szerelemről | MÁJUS 11., szerda: 18:00 
Nagy az én családom – Földes

• Cinema City: ÁPRILIS 28. – MÁJUS 4., 
csütörtök-szerda, naponta több időpont-
ban – Arany | A rosszfiúk | Az elveszett 
város | Az unoka | Downton Abbey: Egy 
új korszak | Encanto | Halál a Níluson | 
Hol van Anne Frank? | Legendás állatok: 
Dumbledore titkai | Magunk marad-
tunk, Minden, mindenhol, mindenkor 
| Morbius | Nyuszi suli – A Húsvét men-
tőakció | Pirula Panda | Rohammentő | 
Sonic, a sündisznó 2 | Szelíd | Uncharted | 
Vadlovak – Hortobágyi mese

MOZIMŰSOR

ÁPRILIS 30., szombat 19:00 Hegedűs a 
háztetőn, bérletszünet, Nagyszínház 

MÁJUS 3., kedd 16:00 Kelemen Patrik: 
Cryptic Bodes / Finta Gábor: Hepa, Imre 
Zoltán Program a Nemzeti Táncszínház szer-
vezésében, Játékszín | 19:00 A Mester és 
Margarita, Kazimir Károly-bérlet, Nagyszín-
ház 19:00 Tartuffe, bérletszünet, Kamara 

MÁJUS 4., szerda 17:00 Zöld színház – 
Interaktív beszélgetés a jövő nézőiért, 
Csarnok (ingyenes jegyek igényelhetők a jegy-
pénztárban) | 19:30 Babaház (Nóra), Játékszín 

MÁJUS 5., csütörtök 19:00 Feketszárú 
cseresznye, bérletszünet, Kamara 

MÁJUS 6., péntek 19:00 Anna Kareni-
na, bérletszünet, Kamara | 19:00 Babaház 
(Nóra), Bősze György-bérlet, Játékszín

MÁJUS 7., szombat 15:00 Mágnás Miska, 
Déryné Széppataki Róza-bérlet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI 
SZÍNHÁZ MŰSORA

Május 10. és 14. között Mis-
kolcra figyel a magyar ze-
nésztársadalom, feltekerjük 
ugyanis a hangerőt: tehet-
ségkutatók és zenei játszó-
tér is várja majd a fiatalokat 
több belvárosi helyszínen.

Együttműködő partnereivel 
egy különleges programra ké-
szül a Miskolci Kulturális Köz-
pont (MKK), többnapos prog-
ramsorozatukban minden a 
zenéről és a fiatalokról fog szól-
ni. Majorné Bencze Tünde, az 
MKK Nonprofit Kft. ügyvezető-
je az eseményt beharangozó saj-
tótájékoztatón rámutatott, köz-
művelődési intézményként nagy 
hangsúlyt helyeznek a tehetség-
gondozásra, igyekeznek támogat-
ni a tehetségek kibontakozását.

– Fontos számunkra, hogy minél 
több fiatal diák életében jelen legyen 
a zene. Éppen ezért nagy örömmel 
csatlakoztunk együttműködő part-
nereinkhez a program szervezésé-
ben és lebonyolításában, hiszen cél-
jaink megegyeznek – mondta.

Andrásik Remo, a Hangszeresek 
Országos Szövetsége (HANOSZ) 
főtitkára két programelemet emelt 
ki, amit ők szerveznek. Az egyik a 
Hangszert a kézbe, ami egy sike-
res országjáró sorozat, több mint 
félszáz állomása volt már, amiket 
eddig összesen mintegy 130 ezren 
látogattak meg 2017 óta. A prog-
ram ötlete akkor fogalmazódott 
meg, amikor egy felmérés kimu-
tatta: hazánkban európai viszony-
latban nagyon kevés fiatal játszik 
valamilyen hangszeren. – Kodály 

és Bartók hazájában ez nagyon 
nem stimmel, ezért indítottuk el a 
programot – tette hozzá.

A Hangszert a kézbe május 10-
12. között látogatható majd a Mű-
vészetek Házában. Keddtől egészen 
csütörtök estig teljesen ingyenesen 
léphetnek be az érdeklődők a ze-
nei játszótérre (hangszerkiállítás-
ra), ahol betekintést nyerhetnek a 
dob– és ütőhangszeres, a gitáros és 
basszusgitáros, a billentyűs, a népi 
és klasszikus hangszerek, az elekt-
ronikus zenei, valamint a stúdiós 
szekciókba. Emellett nem kell fi-
zetni a 16 rendhagyó énekóráért, 
6 hangszeres és hangtechnikai kur-
zusért és több koncertért sem. A 
látogatók dalszerzőkkel és zenete-
rapeutával is találkozhatnak majd.

Hankó Vanda, a Helynekem 
programszervezője a Helyfog-
laló zenei tehetségkutatóról be-
szélt, amit május 13-án és 14-én 
rendeznek meg. Erre május 5-éig 
tudnak jelentkezni az amatőr ze-
nekarok. Az országos versenyt az 
Öröm a zene program keretein 
belül rendezik meg 2013 óta. A 
győztes zenekar bekerül a buda-
pesti döntőbe, ahol az első helye-
zett nyereménye egy 3 millió fo-
rint értékű csomag. Idén ráadásul 
a Bohemian Betyars is csatlako-
zott a Helyfoglaló szervezéséhez, 
és egy különdíjat is felajánlottak, 
ami 500 ezer forint. A zsűriben he-
lyet kapott Andrásik Remo, a HA-
NOSZ főtitkára, zenész, gitártanár, 
Károly Tamás producer, stúdiós 

szakember, Sajó Dávid újságíró, 
Kovács Ákos Dadan, a Hangfog-
laló Program mentora, valamint 
Csorba Lóci, a Lóci játszik alapí-
tó frontembere, basszusgitárosa 
és énekese. A programban egész 
hétvégén minikoncertek lesznek, 
tartanak meetinget az induló ze-
nekaroknak a szakmai zsűrivel és 
meghívott zenészekkel, valamint 
koncertezik a Bohemian Betyars.

Hímer Bertalan Paya, az MKK 
programszervezője elmondta még, 
hogy a Szinva terasz ad majd otthont 
a diákzenekarok tehetségkutatójá-
nak. Ez az MKK saját szervezése, és 
a „Miskolc te vagy!” című TOP-pro-
jekt keretében valósul meg. A fődíj 
100 ezer forint pénzjutalom.

KUJAN ISTVÁN

Feltekerik a hangerőt 

Majorné Bencze Tünde, Andrásik Remo, Hankó Vanda és Hímer Bertalan Paya. Fotó: Horváth Csongor

Hirdetés

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában május 1-jén, 
vasárnap 16 órától a belvárosi 
református templomból közvetí-
tenek. Az istentiszteleten szolgál: 
Sándor Frigyes és Sándorné Pova-
zsanyec Gyöngyi lelkészek. 

Szombaton, 30-án délelőtt 11 
órakor a Fráter György Katolikus 
Gimnázium diákjainak ballagási 
szentmiséje lesz a Mindszenti temp-
lomban. Májusi litániát rendeznek 
minden nap az esti szentmisék előtt 
vagy után minden templomban.

HARANG-HÍREK
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Katonákkal telt meg múlt szomba-
ton a Vörösmarty Művelődési Ház. 

Na nem a honvédség állomáso-
zott a kulturális intézményben, ha-
nem Vajóczki Gergő magyar öltöz-
tetős játékkatonái. A magángyűjtő 

lapunknak elmondta, a járvány-
nak köszönhető, hogy a kiállítás 
megszülethetett, akkor akadt rá 
a korábbi játékaira, és kezdett el 

beszerezni belőlük egyre többet. A 
Playmobil termékeire megszólalá-
sig hasonlító, a Schenk Károly vál-

lalkozása által 1978 és 1995 között 
gyártott figurák a rómaiak korát, a 

török hódoltságot, az amerikai pol-
gárháborút, a ’48-49-es magyar 

szabadságharcot és a western vi-
lágát is megelevenítették. De nem 

úszták meg a gyűjtemény részét 
képező kalóz és űrhajós bábuk 

sem, hogy a mintegy ezerkétszáz 
fős hadseregbe behívót kapjanak. 

Fotó: Horváth Csongor

(Játék)- 
katonadolog

Gazdikereső
Ezen a héten Leet (5799), a Miskolci Állategészségügyi Telep egyik 
lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féreg-
telenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gazdihoz. 
Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet hétköz-
nap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Vadász köz
Fajta: keverék
Kor: 5 év
Neme: kan
Szín: trikolor
Súlya: 26,42 kg
Magasság: 55 cm

Lee egy gazdája által leadott, 
5 év körüli kan kutya. Kedves, 
bújós, nagy szeretetigénnyel 
rendelkezik. Kiváló túrapart-
ner és hűséges társ válna belő-
le. Egyedüli kutyának ajánlott 
szökésbiztos helyre.

Hirdetés

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. 
május 25. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A he-
lyes megfejtések beküldői között könyvutalványt 

sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 
Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Fekete telefon, Örökség, 
A Douglas nővérek, Az orosz arisztokrácia végnapjai.Nyertesek: 
Feketéné Kádár Katalin (Nyékládháza), Hoór László Tamás (Mis-
kolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

Sudoku

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Mások nemtörődömsége miatt 
nehezen halad a munkával, pedig nem szeret túlórázni. 
Ha kell, vegye elő a szigorúbbik felét, és ne hagyja, hogy 

az legyen a vége, hogy más helyett is ön végzi el a munkát.

Bika (04. 21.–05. 21.) Izgalmas programot tervez, 
de nem biztos, hogy társat is talál hozzá. Érdeklődjön 
olyanoknál is, akikkel még nem volt közös program-

juk. Kellemes meglepetésben lehet része, ha igent mond valaki.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Valakivel bizalmas beszélge-
tést folytat, de az utolsó pillanatban úgy dönt, mégsem 
adja ki magát teljesen. Később kiderül, hogy ezt nagyon 

jól tette, mert nagyobb biztonságban fogja érezni magát.

Rák (06. 22.–07. 22.) Sok kisebb probléma is gyötri, 
de ezeket most félreteszi, mert egy nagyobb gondot 
kell megoldania. Amíg ezen dolgozik, ne gyötörje ma-

gát a többi gond miatt, koncentráljon a legfontosabbra!

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Úgy érzi, egyedül marad 
egy fontos kérdéssel kapcsolatban. Ne rettenjen meg 
a feladattól, ha egyedül is képviseli a véleményét, 

idővel mindenki elfogadja és tiszteletben tartja az álláspontját.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Kicsit meginog az önbizalma, 
úgy érzi, nincsen formában, és fél, hogy ezt mások is 
látni fogják. A magabiztos fellépésen sok múlik, és 

szerencsére van ön mellett valaki, akitől kérhet egy kis bátorítást.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Hétvégére egy kisebb uta-
zást tervez, amihez egyelőre azonban nincs túl sok 
kedve. Ha már megígérte valakinek a látogatást, akkor 

most ne mondja vissza, mert azzal nagy csalódást okozna neki.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Addig halogat valamit, amíg 
végleg kifut az időből, és végül nem is tudja majd meg-
mondani, miért nem fért bele a hétbe ez a fontos dolog. 

Ideje kicsit összekapni magát, és rendezni a gondolatait.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Bármennyire is szeretne, ne 
nézzen most hátra, mert a múlt terhei nem bölcsessé-
geket, hanem fájdalmakat ébreszthetnek, és ez nem 

segít, hogy a mostani problémáival erősebben nézzen szembe.

Bak (12. 22.–01. 20.) Kellemetlen emberekkel hoz-
hatja össze a sors a héten, de néha őket is el kell visel-
nie, ha boldogulni akar. Szorítsa össze a fogát, és mo-

solyogjon, bármi is történik, a hét végére túl lesz a dolgok nehezén.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Sokat vár el másoktól, igaz, 
úgy érzi, ön is kiveszi a részét a feladatokból. Legyen tü-
relmes! Lehet, hogy másoknak fontosabb teendői van-

nak, de ez még nem jelenti azt, hogy önre ne szánnának időt.

Halak (02. 20.–03. 20.) Nehezen halad most a mun-
kával, mert egy kellemetlen körülmény feszélyezi, de 
nem mer róla beszélni senkinek. Keressen egy bizal-

mast, akinek kiöntheti a szívét, így némileg megnyugszik.

Akkor és most. A régi és az új kép előterében is az Búza téri alul-
járó látható, annak is a Centrum felőli lejárata. Források szerint 
az aluljárót 1979-ben adták át, kivitelezője a KÉV-METRO nevű 
szocialista vállalat volt. A fekete-fehér felvételen már nagyjából 
a mai állapotok láthatóak, első ránézésre csupán a jellegzetes 
korlátok hiányoznak, illetve a manapság a lejáratokat meghatá-
rozó tarka hirdetések. Látszik még a felvételeken a Miskolc Váro-
si Közlekedési Zrt. (akkor Miskolci Közlekedési Vállalat) Búza téri 
állomásépülete is, mely a hatvanas évek közepén létesült. Mind-
két felvételen jól látható továbbá a Búza téri Vásárcsarnok is. A 
műemléket Wellisch Andor és Münnich Aladár tervei alapján épí-
tették 1926-ban. A második világháborúban, az 1944. június 2-ai 
bombázás során a Vásárcsarnok is súlyos károkat szenvedett, de 
később helyreállították. A Vásárcsarnok legutóbb másfél évtize-
de esett át teljes rekonstrukción és bővítésen, mai formájában 
2008-ban adták át. (Tajthy Ákos szövege, Horváth Csongor fotója, 
a régi felvétel forrása: Miskolc a Múltban)

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
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