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Jubilál az Avasi Borangolás

A népszerű gasztronómiai és 
kulturális rendezvényt idén 
végre az eredeti időpontjában 
tarthatják meg.

84 borász, 53 pince, 52 ze-
nekar valamint 17 megyei és 
városi gasztronómiai attrak-
ció – így néz ki számokban a 
X. Avasi Borangolás, melyet 
május 12-e és 14-e között ren-
deznek meg a történelmi Ava-
son. Az esemény programjait 
sajtótájékoztató keretében is-

mertette Gyurcsik András, a 
Miskolczi Borbarátok Társa-
sága Egyesület elnökségi tag-
ja, valamint Veres Pál, Miskolc 
polgármestere a Bortanyán. 
Az eseményen előbb a város 
első embere szólt, aki elmond-
ta, hivatalba lépésétől kezdve 
kiemelt feladatának tartja az, 
hogy a város turisztikai desz-
tinációit – köztük kiemelten a 
belvárost és a történelmi Avast 
továbbfejlesszék.

– A terület sorsát szívén vi-

selő civilszervezeteknek hála, 
már látványos a változás, az 
Avas elkezdett megújulni. Eb-
ben természetesen a város is 
igyekezett kivenni a részét: 
folytattuk a csapadékvíz-ele-
vezést, az úthálózat részleges 
felújítását, rövid időn belül be-
fejeződik a Horváth-tető, és 
megkezdődik az Avasi kilátó 
felújítása, az Avastető átfogó 
rehabilitációja pedig mostani 
állás szerint 2023-ban indul-
hat. Jó hír az is, hogy a vá-

ros régi vágya, az avasi libegő 
megvalósítása az Innovációs és 
Technológiai Minisztériumtól 
megkapta a szakmai támoga-
tást, uniós forrásokból ez meg-
valósítható – sorolta Veres Pál, 
aki hozzátette, a helyi civilek-
kel többször is egyeztetett, és 
az ő ötleteik, vállalkozó ked-
vük, kezdeményezéseik és el-
várásaik összehangolása érde-
kében a város a közelmúltban 
hegygazdákat jelölt ki.

Folytatás a 3. oldalon

Heteken belül befejeződik 
a Horváth-tető felújítása. 
Az Avasi kilátó melletti te-
raszokon már állnak a gye-
rekjátékok, a lépcsősorok 
és a skate-pálya is elkészült 
már, sőt az új kandelábere-
ket is beszerezték.

A nyolcszázmillió forin-
tos fejlesztés tavaly ősszel in-
dult el, a terület rehabilitáció-
ja szerves része a történelmi 
Avas teljes körű felújításának. 
A beruházás során parki sé-
taútrendszert és városi tan-
ösvényhálózatot alakítanak 
ki a területen, a fő attrakció 
azonban a múlt század elején 
kialakított teraszok új funk-
cióval való megtöltése. A 
több hónapja tartó munkák 
során három játszóteret ala-

kítottak ki: egyet a 0-4, egy 
másikat a 4-12, míg egy har-
madikat a 12-16 éveseknek. 
A sportot kedvelő fiatalokat 
pedig street workout-elemek, 
outdoor gym- és skate-pá-
lya, valamint mászófal és 

parkour- elemek várják majd. 
Piknikező és napozó terüle-
teket is kialakítottak, mint 
ahogyan egy retro teraszt, és 
kutyaügyességi pályát, vala-
mint kutyajátszót is.

Folytatás az 5. oldalon

Ismét megtelnek élettel az pincesorok. Fotó: Horváth Csongor

Finisben a Horváth-tető felújítása
Május 11. Miskolc napja, 
amit a pandémia után újból 
megünnepelhet a város. A 
konkrét városnapi rendezvé-
nyek mellett azonban számos 
egyéb program várja majd 
közönségét a hónapban a 
sporttól kezdve a kultúrán, 
közösségi játékon át a tehet-
ségkutatóig.

A koronavírus-világjárvány 
miatti egészségügyi korláto-
zások számos élménytől meg-
fosztottak bennünket az utób-
bi két évben. Májusban jócskán 
lesz lehetőségünk, hogy bepó-
toljuk ezeket Miskolcon – erre 
már sikeres példa volt a Csa-
nyikba visszatért Majális. Ked-
den sajtótájékoztatón ismertet-
ték, hogy milyen eseménydús 
május elé néz a város lakossá-
ga. Ezek közül is kiemelkedik 

Miskolc napja május 11-én, 
amely onnan ered, hogy Ferenc 
József 1909-ben ezen a napon 
adományozott címeres kivált-
ságlevelet Miskolcnak. A város 
közgyűlése 1993-ban döntött 
úgy, hogy ekkor ünnepeljük 

Miskolc napját. Veres Pál pol-
gármester kiemelte, hogy ezen 
a napon a Miskolci Nemze-
ti Színházban megrendezen-
dő ünnepi közgyűlésen adják 
majd át a városi díjakat.

Folytatás a 3. oldalon

Újra együtt ünnepeljük a város napját

Majorné Bencze Tünde, Veres Pál és Fedor Vilmos. Fotó: Mocsári 
László

JELENTŐS SEGÍTSÉG
Miskolcot is beválasztotta az Európai Bizottság 
azon száz város közé, amelyek összesen 360 millió 
eurónyi támogatást kapnak egy klímasemlegesség 
elérését segítő kísérleti program részeként. A for-
rás nagy lehetőséget jelent a város számára, hogy a 
klímastratégiájába illeszkedő elképzeléseket meg-
valósítsa, ennek eredményeként pedig javuljon a 
városlakók életminősége. Cikk a 2. oldalon

BŐVÜLT A GÉPPARK 
Öt új multifunkcionális traktorral bővült a 
Városgazda gépparkja. A traktorokat nyá-
ron fűnyírásra, télen pedig a hóeltakarítás-
ra lehet használni. A gépeket közel 56 millió 
forintból vásárolták, így mostantól gördülé-
kenyebbé válhat a városban található több 
mint 3 millió négyzetméter zöldterület rend-
ben tartása is. Cikk a 3. oldalon

UTOLSÓ SIMÍTÁSOK
Célegyenesben a korábban a Szentpáli-kö-
zépiskolának is otthont adó Csengey utcai 
épület felújítása. A főhomlokzatot takaró áll-
ványzatot az elmúlt napokban már lebontot-
ták, a tetőfedéssel is végeztek, bent is már 
csak a folyosók, közlekedők festése zajlik. A 
tervek szerint május végén adják át az épüle-
tet. Cikk a 2. oldalon

A közel százéves geszte-
nyesor fái nincsenek jó 
állapotban, beavatkozásra 
van szükségük. Az önkor-
mányzat részletes állapot-
felmérést rendelt meg a 29 
fára vonatkozóan – pon-
tos terv azután készülhet a 
megmentésükre, ha ismert, 
hogy milyen problémákkal 
küzdenek az adott példá-
nyok.

A Diósgyőri várhoz vezető 
Vár utcai gesztenyefák termé-
szeti, kulturális és történelmi 
értéke kimagasló. Korukból, 
a környezeti adottságokból, 
a múlt döntéseiből, illetve el-
maradt intézkedésekből adó-
dóan azonban több példány 
mára veszélybe került. Pon-
tos történelmi adatokat nem 
sikerült fellelni, azonban a 
fákat valószínűleg az 1930-as 
években telepítették egy na-
gyobb volumenű, városi szin-
tű fásítási-zöldítési program 

részeként, védetté 1984-ben 
váltak. Eredetileg még 52 pél-
dány színesítette a környéket, 
mára ez a szám 37-re csök-
kent le; egy a közelmúltban 
dőlt ki.

Már 2006-ban felmerült, 
hogy intézkedések hiányá-
ban veszélybe kerülhetnek 
a fák, ezért akkor az önkor-
mányzat megrendelésére 
úgynevezett természetvédel-
mi kezelési tervet készítet-
tek. A 16 évvel ezelőtti tanul-
mány számos körülményt 
feltár, egyebek mellett azt 
is, hogy egészségi állapotuk 
változó. Mint írják, szinte 
mindegyik fa odvasodó, s 
ezeket az odvakat korábban, 
15-20 éve – tehát az 1980-as 
évek végén – kezelték utoljá-
ra. A kilencvenes évek ele-
jén, a Vár utca felújítása so-
rán meghozott döntések 
miatt jelentősen csökkentek 
a fák túlélési esélyei.

Folytatás az 5. oldalon

A Vár utcai gesztenyefák 
megmentésén dolgoznak

Három játszóteret is kialakítottak a területen. Fotó: Juhász Ákos

A fákon nagyon sok korhadás található. Fotó: Horváth Csongor



Az Európai Bizottság által 
nyújtott közvetlen forrás nagy 
lehetőséget jelent a város szá-
mára, hogy a klímastratégiá-
jába illeszkedő elképzeléseket 
megvalósítsa, ennek eredmé-
nyeként pedig javuljon a vá-
roslakók életminősége.

A múlt héten érkezett a hír, 
miszerint Miskolcot beválasz-
totta az Európai Bizottság azon 
száz város közé, amelyek össze-
sen 360 millió eurónyi támo-
gatást kapnak egy klímasem-
legesség elérését segítő kísérleti 
program részeként.

Miklós Viktor, a polgármes-
teri hivatal pályázati főosz-
tályának vezetője elmondta, 
hogy az Európai Unió közel 
négyszáz városa jelentkezett 
a felhívásra. Miskolc a pályá-
zati anyagában azokat az ed-
digi intézkedéseket és célokat 
mutatta be, amelyek a város 
klímahelyzetének javítását cé-
lozták. Az Európai Bizottság 
ez alapján találta támogatásra 
alkalmasnak a megyeszékhe-
lyet. Hogy ez konkrétan mek-
kora anyagi forrást jelent, az 
még nem eldöntött, valamint 
az sem ismert, hogy milyen 
kritériumok mentén tervezik 
elosztani a vissza nem téríten-

dő 360 millió eurós összeget a 
száz győztes város között.

„Most a száz városnak el 
kell készítenie a klímasemle-
gességgel kapcsolatos stratégi-
áját. Ennek konkrét cselekvési 
tervet kell tartalmaznia: ben-
ne lesznek azok a projektek, 
beruházások és elképzelések, 
amelyek mentén szeretné Mis-
kolc megközelíteni 2030-ra a 
klímasemlegességet” – mond-
ta Miklós Viktor, majd példa-
ként megemlítette a Bogáncs 
utcai naperőművet vagy a 
CNG-meghajtású buszok ter-
vezett lecserélését elektromos 
járművekre.

Zárásként a pályázati főosz-
tály vezetője elmondta, hogy 
bizonyos elemekre csupán le 
kell majd hívni a szükséges 
forrást, míg mások esetében 
versenyezni kell a többi város-
sal – Magyarországról még 
Budapest és Pécs, míg Európá-
ból olyanok, mint Barcelona és 
Koppenhága szerepelnek a ki-
választottak között.

Azt Veres Pál polgármester is 
hangsúlyozta, hogy a városok 
megtisztelő sorába került be 
Miskolc. Hozzátette: „Azt gon-
dolom, hogy az elismerés mel-
lett ez feladatot és felelősséget 
is jelent. Olyan akciókat kell 

kidolgoznunk, amelyek tényle-
gesen élhetőbbé teszik a várost, 
és akár példaként is szolgálhat-
nak mások számára”.

Felidézte, hogy a Nagy-Mis-
kolc program egyik fő része 
környezeti szempontból élhe-
tőbb hellyé alakítani a megye-
székhelyet. Több lépést tet-
tek már ezen cél elérése felé. 
„Számtalan program és fela-
dat van, amire támaszkodha-

tunk, de a végső cél az, hogy 
Miskolc zöldebb, egészsége-
sebb, szerethetőbb és élhetőbb 
legyen” – zárta gondolatait a 
városvezető.

Varga Andrea alpolgármes-
ter a támogatás kapcsán ki-
emelte, a városok kiválasztá-
sánál fontos szempont volt, 
hogy együttműködéseket va-
lósítsanak meg a pályázók. Fel-
idézte, hogy a 2020-ban elindí-

tott részvételiségi program az 
együttműködéseket, a közös 
gondolkodást és cselekvést tá-
mogatja, ez pedig megalapozta 
a város pályázati anyagát – jó 
példa volt a levegőminőség ja-
vításának lehetőségeit tárgyaló 
közösségi gyűlés is. A cselek-
vési terv alakulását, Miskolc 
programját a jövőben is nyo-
mon követi majd lapunk.

KIRÁLY CSABA
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Jelentős segítség egy élhetőbb Miskolcért 

Miskolcnak is el kell készítenie a klímasemlegességgel kapcsolatos stratégiáját. Fotó: Horváth Csongor

Miskolci Napló

Ingyenes parkolás. Május 
11-én, Miskolc város napján 
díjmentes a parkolás a Mis-
kolci Városgazda által üzemel-
tetett felszíni fizető várakozá-
si területeken és a Régiposta 
utcai parkolóházban.

Leállt a távfűtés Miskolcon. 
A MIHŐ kedden leállította a 
fűtésszolgáltatást. Azonban 
amennyiben a hőmérséklet 
további alakulása indokolja, a 
szakaszos fűtés újraindul. A 
lakóközösségek eltérhetnek 
az automatikus fűtésleállítás-
tól, ha az egy hőközponthoz 
tartozó összes társasházkö-
zösség írásban – a fűtési meg-
bízottakon vagy a közös kép-
viselőn keresztül – jelzi ezt a 
MIHŐ Kft. felé a muszakiugye-
let@miho.hu e-mail-címen.

Rásegítőjáratok. A hétfőn 20 
órakor kezdődő DVTK-Sorok-
sár labdarúgó-mérkőzés mi-
att az MVK rásegítőjáratokat 
indít az 1A-s villamosvona-
lon, segítve ezzel a szurkolók 
könnyebb eljutását, illetve ha-
zajutását. A rásegítő 1A-s vil-
lamosok indulási ideje a Tiszai 
pályaudvarról: 18:58, 19:10. 
A mérkőzést követően igény 
szerint indulnak majd a me-
netrenden felül biztosított vil-
lamosjáratok.

Járműkiállítás a Tiszain. Mis-
kolc város napján, a közleke-
dési kultúra napja alkalmából 
az MVK a veterán járműpark-
jából két autóbuszt és két vil-
lamost állít ki a Tiszai pálya-
udvaron, melyek május 11-én 
9:00 és 12:30 között tekint-
hetőek meg. A villamosokat 
a Tiszai pályaudvar végállo-
más külső vágányára állítják 
ki, mellettük sorakoznak fel 
az autóbuszok. A kiállított jár-
művek: Ikarus 31-es autóbusz, 
Ikarus 620-as autóbusz, 203-
as Tátra villamos, 185-ös SGP 
villamos és a 300-as pálya-
számú pótkocsi.

HÍREK RÖVIDEN

Az elmúlt hónapok mosto-
ha időjárási körülményei 
alaposan megviselték Mis-
kolc zúzalékos úthálózatát. 
A hosszú évek óta gondo-
zatlan utcák kiigazításához 
május első hetében láttak a 
szakemberek.

A havazás, a jegesedés, 
majd a hirtelen jött olvadás 
kedvezőtlenül befolyásolták a 
zúzalékos utak állapotát. Az 
átázott felületek javítási mun-
kálataihoz – szakmai meg-
fontolások mentén – most 
fogott hozzá a városvezetés. 
A Városgazda útellenőri szol-
gálatának előzetes felmérése, 
a beérkezett lakossági beje-
lentések, valamint az önkor-
mányzati képviselőkkel tör-
tént egyeztetések alapján az 
elmúlt hetekben az ütemezés 
és az előkészítés folyt. Mind-
ezek fényében a Miskolci Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. hét-
főn belevágott a teendőkbe.

– Terveink szerint ebben az 
évben a város teljes területén 
közel nyolcvan utcában, száz-
negyvenezer négyzetméter-
nyi területen történik majd 
meg a zúzalékos utak javítása 
– ismertette a hatvanmillió 

forintos beruházás paramé-
tereit Kertész Béla műszaki 
vezető, hozzátette: Perecesen 
huszonötezer négyzetmétert 
és tíz utcát érint a helyreállí-
tás.

Bazin Levente szerint 2019-
ig városszerte komoly út-
karbantartási lemaradások 
halmozódtak fel, ekkortól 
azonban az időszakos kor-
rekciók – a zúzalékos és asz-
faltos felületek esetében egy-
aránt – hagyományosan 
Perecesről indultak.

– A külterületeken a na-
gyobb csapadékok gyakorta 
elmossák az utakat – fogal-
mazott választókörzetéről a 
Velünk a Város önkormány-
zati képviselője. Majd a továb-
bi útfelújítások és útépítések 
kérdése kapcsán hangsúlyoz-
ta: anyagi lehetőségeiknek 
megfelelően igyekeznek oda-
figyelni az utak minőségére, 
szeretnének minél több zúza-
lékos utat aszfaltossá átépíte-
ni. Végül felidézte az Almás 
utcán tavaly novemberben 
indult beruházást. A munka-
gépek ezt követően Diósgyőr, 
Bodótető és Bábonyibérc zú-
zalékos úthálózatának esnek 
neki.                      BÓDOGH DÁVID

A kedvező időjárás beköszöntével a napokban elindulhatott a 
zúzalékos utak javítása is. Fotó: Mocsári László

A homlokzatok már elké-
szültek, jelenleg már szinte 
csak belső munkálatok zaj-
lanak a csaknem százéves 
épületben.

Az utolsó simításokat végzik 
a korábban a Szentpáli-közép-
iskolának is otthont adó Csen-
gey utcai épületen. A főhom-
lokzatot takaró állványzatot az 
elmúlt napokban már lebon-
tották, a tetőfedéssel is végez-
tek, bent is már csak a folyo-
sók, közlekedők festése zajlik. 
A tervek szerint május végén 
adják át az épületet.

– Jelenleg szinte kilenc-
venkilenc százalékig biztos, 
hogy május 31-én a kivite-
lező cég átadja az ingatlant, 
ekkor elkészülnek a műszaki 
átadás-átvételi dokumentu-
mok, és július vagy augusztus 
végére legkésőbb a használat-
bavételi engedélyt is beszerez-
zük – mondta el lapunknak 
Miklós Viktor, a polgármes-

teri hivatal pályázati főosztá-
lyának vezetője.

Eredetileg a hónap elején, 
egészen pontosan május 5-én 
adták volna át az épületet, de 
az orosz-ukrán háború mi-
att néhány héttel csúsztak a 
munkálatok.

– A tűzgátló ajtókat, a lég-
technikát és a lifthez kapcso-
lódó alkatrészeket a szomszé-
dos országban kitört harcok 
miatt a beszállító nem tudta 
volna határidőre leszállítani a 
kivitelezőnek, a cég ezért hoz-
zánk fordult, mi pedig módo-
sítottuk a határidőt a hónap 
végére – mondta el.

A felújítást több mint nyolc-
százmillió forintból végzik el: 
ebből 168 millió forint önerőt 
az önkormányzat biztosít, 433 
millió forintot a kormányzat, 
a maradék pedig európai uni-
ós támogatás. A megújuló is-
kolaépület földszintjén egy 
melegítőkonyha és étkező mű-
ködik majd, az első és a máso-

dik emeleten pedig a Miskolci 
Bartók Béla Zene- és Táncmű-
vészeti Szakgimnázium szá-
mára alakítanak ki tanterme-
ket. Végül a harmadik emeletre 
és a tetőtérben kialakított új 
helyiségekbe a Miskolci Kultu-
rális Központ irodái költöznek 
várhatóan szeptemberben.

A munkaterület tavaly nyá-
ron történt átadásakor elhang-
zott, a város terveiben szere-
pel még a projekt folytatása is, 
Miskolc önkormányzata vizs-
gálja annak lehetőségét, hogy 
a telket alkalmassá tehesse egy 
komplex művészeti központ 
fogadására.               TAJTHY ÁKOS

Május végére elkészülhet a felújítás

A városrész második ütemé-
ben hét zebrát festettek fel újra. 
A lépésre azért volt szükség, 
mert a megkopott gyalogát-
kelők a Szentgyörgy úton – 
közlekedési lámpák hiányában 
– a biztonságos gyalogosforga-
lom legfőbb eszközei.

Az Avas tulajdonképpeni 
főútja a Szentgyörgy, ennél fogva 
jelentős gyalogos- és gépjármű-
forgalom jellemzi. Mégis csupán 
a Miskolctapolcai útról haladva 
a felkanyarodó kereszteződésnél 
és a Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium, Kollégium és Óvodánál 

segíti lámpa a közlekedést. Szar-
ka Dénes, a terület egyik önkor-
mányzati képviselője elmondta, 
hogy a köztes részen zebrák sza-
bályozzák a forgalmat. Hozzá-
tette, hogy az említett szakaszon 
most hét gyalogátkelő kapott 
felfestést, miután eljárt felettük 

az idő és megkoptak – négy any-
nyira, hogy szinte már nem is 
látszódtak.

„A balesetveszély csökkenté-
se miatt kérvényeztük Szi lágyi 
Szabolcs képviselőtársammal, 
hogy fessék ezeket újra. A Mis-
kolci Városgazda Nonprofit 
Kft. munkatársai az előző héten 
ezt meg is tették” – tudtuk meg 
a képviselőtől.

Végezetül megjegyezte, hogy 
– a körzetre vonatkozóan – az 
idei tervek között szerepel még 
egy parkoló kialakítása a Szent-
györgy út és a Nyíri Dániel utca 
sarkánál.                                    K. CS.

Biztonságosabb az avasi közlekedés A zúzalékos utakat javítják

A főhomlokzatot takaró állványzatot az elmúlt napokban már le-
bontották. Fotó: Mocsári László
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A népszerű gasztronómiai 
és kulturális rendezvényt 
idén végre az eredeti idő-
pontjában tarthatják meg.

Folytatás az 1. oldalról

Gyurcsik András hozzátet-
te, egyre több ingatlan talál 
gazdára a történelmi Avason, 
és például a járőrszolgálat, a 
kamerarendszer kiépítése és 
a csapadékvíz elvezetése is 
a fejlesztések eredménye. A 
Borangolást idén is a város 
napjához kapcsolódva rende-
zik meg a Kisavason, a Mély-
völgy utcán és a Nagyavason.

– Május 12-én, csütörtö-
kön egy szakmai nappal kez-
dünk a Bortanyán, itt választ-
juk meg Miskolc város borát 
vörös-, fehér– és édes bor ka-
tegóriákban, illetve lesz egy 
csúcsbor a három nyertes ösz-
szevetésével. Ugyanezen a na-
pon, de délután borjogi, bor-
marketing és helytörténeti 
témájú előadások hallhatók 
majd az Agrárminisztérium 
és a Bükki Hegyközségi Ta-
nács szakembereinek tolmá-
csolásában. Végül este a bükki 
borászatnak lesz egy borsza-
lonja borkóstolóval – kezdte.

A péntek és a szombat az-
tán már a nagyközönségé, a 
már említett nyolcvannégy 
borász ötvenhárom pincé-
ben mutatja be borait, me-
lyek mellé tizenhét megyei 
és városi street food étterem 
kínálja majd finomságait. „A 

színpadi programok mellett 
Nagyavasi Matiné címmel 
szervez családi programo-
kat az Avasi Borút Egyesü-
let, többek között veteránau-
tó-bemutatóval vagy éppen 
sétakocsikázással. A program 
célja az, hogy az egy vagy 
több gyerekkel érkező csalá-
dok is jól érezhessék magu-
kat a Borangoláson, hosszabb 
időt tudjanak kint tölteni 
úgy, hogy a kisebbek sem un-
ják el magukat – hangsúlyoz-
ta a Miskolczi Borbarátok 
Társasága Egyesület elnöksé-
gi tagja.

Együttműködnek a Mis-
kolci Egyetemmel is, a fel-

sőoktatási intézményben 
ugyanis ezzel egy időben 
rendezik meg a Miskol-
ci Egyetemi Napokat. – A 
campusból buszokkal fogják 
szállítani az Avasra a hallga-
tókat, akiknek külön terasza 
lesz, számukra vetélkedő-
ket is szervezünk – mondta 
Gyurcsik András.

A Borangolás társadalmi 
szerepvállalásának részeként 
a bevételekből az avasi re-
formátus templomhoz veze-
tő lépcsősor felújítását is tá-
mogatják, a fesztiválpoharak 
árából pedig a Baráthegyi 
kutyakiképzőt segítik.

TAJTHY ÁKOS

Múlt, jövő, összefogás, közösségMúlt, jövő, összefogás, közösség

A több mint egykilomé-
teres rekortánpályát vár-
hatóan a hónap végén, egy 
nagyobb rendezvény kere-
tein belül adják át.

Hivatalosan még nem ad-
ták át, de már sokan hasz-
nálják a népkerti futókört. 
Ahogyan arról korábban be-
számoltunk, a rekortánpálya 
építése civil kezdeményezés-
ként indult, a több mint egy 
kilométer hosszú futókört 
februárban kezdték el építe-
ni. A beruházás összköltsége 
meghaladja a 84,2 millió fo-
rintot, melynek nagyjából a 
felét támogatásból, 42,2 mil-
lió forintot pedig saját for-
rásból finanszírozott a város.

Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere a Miskolc Televízi-
ónak úgy fogalmazott, azt, 
hogy a futókörre mekkora 
igény volt, jól mutatja az a 
tény, hogy a miskolci futók 
már birtokba is vették.

– Ez nagy öröm számunk-
ra, hiszen úgy látszik, hogy 

valóban egy fontos beru-
házás volt a Népkertben. A 
hivatalos átadásra egy na-
gyobb rendezvényt terve-
zünk, amelyre egyébként a 
Népkerttel kapcsolatos leg-
utóbbi egyeztetésen ígéretet 
is tettünk, illetve együttmű-
ködve az amatőr futókkal, 
egy fesztiválszerű program-
mal szeretnénk megnyitni, 
reményeink szerint valami-
kor május végén – hangsú-
lyozta a város első embere.

A helyi vállalkozásokkal, 
civilekkel együtt szeretnék 
valóban a város tüdejévé 
alakítani a területet. Ennek 
érdekében Miskolc is aktí-
van kiveszi a részét a Nép-
kert rehabilitációjából. En-
nek volt egyik első lépése a 
futókör, de – ahogyan azt 
korábban a polgármester la-
punknak elmondta – szeret-
nék megújítani a sétányokat, 
játszótereket, virágokat ül-
tetni, lakályosabbá tenni a 
parkot.

T.Á.

Elkészült a futókörElkészült a futókör

A miskolci futók már birtokba is vették a pályát. Fotó: Juhász Á.

Öt új, modern traktor nyírja a füvet Öt új, modern traktor nyírja a füvet 
A környezetbarát gépekkel 
tovább-bővült a Városgazda 
Nonprofit Kft. fűnyírásra al-
kalmas gépparkja.

Korábban problémát jelentett 
a miskolci fűnyírásban az eszköz-
hiány, ezt oldja fel az az öt TYM 
265 típusú multifunkciós traktor, 
amelyek csatlakoztak a Városgaz-
da gépparkjához. Badány Lajos 
alpolgármester elmondta, a té-
len-nyáron bevethető eszközök 
hasznosítása tovább-bővülhet a 
jövőben – például szárzúzással 
– különböző adapterek beszer-
zésével. A korszerű, dízelmotoros 
traktorok klimatizált vezetőfül-
kével rendelkeznek, így a keze-
lőjük számára is komfortosabb 
a munkavégzés. Az alpolgármes-
ter arra is kitért, hogy korábban 
4 darab fűnyírótraktort, 6 ben-
zinmotoros fűkaszát, 25 benzin-
motoros tolós fűnyírót és 1 TYM 
754 típusú traktort szerzett be a 
Városgazda Nonprofit Kft.

Mindezek jó szolgálatot tesz-
nek a város fűnyírási felada-
tainak ellátásában. „Az idén 
sikerült két héttel hamarabb 
elkezdeni a munkát az időjá-
rásnak köszönhetően. Jó ütem-
ben haladunk. Mintegy 3 mil-
lió négyzetméteren végez a 
Városgazda elsőkörös intenzív 
fűkaszálást, 1 millió négyzet-
méteren pedig a gondozatlan 
területeket évente egyszer ka-
szálják le” – tudtuk meg az al-
polgármestertől, aki azt is hoz-
zátette, hogy a héten véget ér az 
elsőkörös kaszálás, a második-

ba pedig már az új traktorok is 
becsatlakoznak.

Kertész Béla, a cég műsza-
ki vezetője arról beszélt, hogy 
megérett a géppark a kor kö-
vetelményeinek megfelelő 
frissítésre, mert korábban 18 
éves eszközökkel kellett dol-
gozniuk. „Ezek nagyobb tel-
jesítményű, hatékonyabb és 
korszerűbb gépek, amelyek az 
időjárás viszontagságaitól is 
megvédik a kollégákat” – utalt 
az új traktorokra.

„Rég voltunk már ilyen ese-
ményen, mert az előző városve-
zetésnek nem sikerült 9 év alatt 
ekkora beszerzéseket végrehaj-
tani” – ezt már Bartha György 
önkormányzati képviselő 
mondta el a traktorok felavatá-
sa kapcsán. A képviselő arra is 
kitért, hogy választókörzetében 
„óriási” segítséget jelentenek 
majd az említett eszközök.

Végezetül Simon Gábor, a 
Velünk a Város-frakció veze-
tője felidézte, hogy az új ad-
minisztráció 2019-ben úgy 
döntött, „nem folytatja azt a 
téves utat, amit az előző vá-
rosvezetés: hagyta a Városgaz-
da eszközparkját lerohadni”. 
Emlékeztetett: anno alvállal-
kozókat vontak be a miskolci 
fűnyírásba. „Tudtuk, hogy sok 
pénzbe kerül szakítani ezzel, 
de így láttuk helyesnek” – in-
dokolta a beszerzések hosz-
szú távú célját. Arra is kitért, 
hogy a Városgazda Nonprofit 
Kft. most már képes ellátni a 
feladatait, ráadásul olcsóbban 
– alvállalkozók bevonása nél-
kül. „Ezen az úton járunk, és 
még nem értünk a végére” – 
vetítette előre a terveket a to-
vábbi fejlesztésekre vonatko-
zóan.

KCS

Simon Gábor, Badány Lajos, Bartha György és Kertész Béla. Fotó: M. L.

A városnapi rendezvények 
mellett számos egyéb prog-
ram várja közönségét a hó-
napban a sporttól kezdve a 
kultúrán, közösségi játékon 
át a tehetségkutatóig.

Folytatás az 1. oldalról

Veres Pál arra is kitért, hogy 
szerdán este, ugyancsak a szín-
házban, fellép a Magyar Állami 
Népi Együttes tánckara és ze-
nekara. A Tamási Áron Énekes 
madár című színműve nyomán 
készült Idesereglik, ami tovatűnt 
– Óda az énekes madárhoz című 
előadást tekinthetik majd meg a 
nézők, ami korszakokon átíve-
lő táncélményt ígér. Ugyancsak 
a színházhoz kapcsolódik, hogy 
május 12. és 14. között a Határ-
talan Napok előadásai várják a 
nézőket: határon túli teátrumok 
vendégszereplését tekinthetik 
meg az érdeklődők.

Az ünnepi héten Miskolc 
vendégül látja testvérvárosa, 
Aschaffenburg küldöttjeit is, 
akikkel közel három éve érik a 
személyes találkozó, azonban 
ugyancsak a pandémia miatt ez 
idáig meghiúsult. A polgármes-
ter emlékeztetett, hogy idén is 
keresik a város borát, illetve 
május 12. és 14. között „eredeti 
időpontjában” rendezik meg az 
Avasi Borangolást. Május 15-én 
a sport is jelentős szerepet kap 
majd Miskolcon: a kerékpár-
verseny, a Tour de Hongrie ötö-
dik szakasza a Városház térről 
indul el. A hónap végén, 21-én 
pedig a Kassa-Miskolc Ultra-
maraton versenyzői Szlovákiá-
ból Miskolcra futnak be.

„Ez a május méltó folytatása 
lesz a május 1-jei programnak. 

Bízom benne, hogy végre való-
ban felszabadultan, a közösségi 
érzést újra megérezve, színvo-
nalas programokon vehetnek 
részt a miskolciak május folya-
mán” – zárta Veres Pál.

A szót Fedor Vilmos polgár-
mesteri megbízott vette át. Az 
Itthon Miskolcon Egyesület Já-
tékos VárosJárás nevű program-
járól beszélt, ami május 14-én 
várja majd a jelentkezőket. Az 
idén 13. alkalommal megrende-
zendő versenyről Fedor Vilmos 
elmondta, hogy anno olyan játé-
kot akartak létrehozni, amelyen 
korosztálytól függetlenül többen 
részt vehetnek és „elősegíti, hogy 
a város lakói jobban megismer-
jék Miskolcot, jobban kötődjenek 
értékeihez” – emlékezett vissza.

A játékosok Miskolc kultu-
rális örökségéhez kapcsolódó 

helyszíneket keresnek majd 
fel, feladatokat oldanak meg, és 
eközben megismerik az emlí-
tett értékeket. Az idei program 
a Miskolc és az irodalom címet 
viseli – a múltra és a jelenre 
is koncentrálva. Május 10-éig 
még jelentkezhetnek a játékos 
kedvű miskolciak.

A Miskolci Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft. ugyan-
csak több programmal színe-
síti a májust. Majorné Bencze 
Tünde ügyvezető felsorolta, 
hogy a városnapon a Szent Ist-
ván téren 14:00 és 17:30 között 
miskolci cégek, civilek és in-
tézmények települnek ki inter-
aktív programokkal. Lesz még 
város ismereti vetélkedő, hely-
történeti kiállítás és játékos Ki 
mit tud? is. Ezt követően, egé-
szen 22 óráig ingyenes kon-

certek várják a miskolciakat: 
a helyi erőket képviseli majd 
a Miskolci Illés Emlékzenekar, 
illetve a Sky Fanatic. A sztár-
vendég a Carson Coma lesz.

Az intézmény városna-
pon túli programjairól is szólt 
az ügyvezető: a zenét nép-
szerűsítő Tekerd fel a hang-
erőt!-programsorozatról, a 
diákzenekarok május 12-ei te-
hetségkutatójáról, valamint a 
Helyfoglaló amatőr tehetség-
kutatóról. Elhangzott továbbá, 
hogy május 13-án a Művésze-
tek Házában Varga Éva Két-
száz ajtó című kiállítása nyílik 
meg. A hetet vasárnap a szo-
kásos termelői piac zárja majd 
az Erzsébet téren, amelynek te-
matikája ezúttal a családokra 
épül.

KIRÁLY CSABA

Programkavalkád a város heténProgramkavalkád a város hetén

A pandémia miatt legutóbb 2019-ben ünnepelték együtt a város napját a miskolciak. Fotó: Juhász Ákos

Nyolcvannégy borász ötvenhárom pincében mutatja be borait 
a jubileumi Avasi Borangoláson. Fotó: Horváth Csongor
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A rendészeti területen tanuló 
tehetséges fiatalok számára 
tartotta szakmai találkozó-
ját az Észak-magyarországi 
Rendészeti Tehetségsegítő 
Tanács május első hetében.

A háromnapos összejövetel 
helyszínét a Miskolci Rendvé-
delmi Technikum szolgáltatta. 
Az intézmény a képzést támo-
gató szakembereken túl számos 
egyéb hasznos programmal ké-
szült a diákoknak. A május 2. 
és 4. között rendezett találkozó 
zárónapján a fiatalok egy rend-
hagyó testnevelés óra keretében 
azt követően mérhették fel és 
össze rátermettségüket, hogy a 
hét elején a Budapesti Rend őr-
főkapitányságra és a Rendőr-
múzeumba ellátogattak.

A Miskolci Rendészeti Szak-
gimnázium igazgatója, egyben 
az Észak-magyarországi Ren-
dészeti Tehetségsegítő Tanács 
elnöke felidézte: 2015-ben 
azért hozták létre a tanácsot, 
hogy intézményük tehetség-
gondozásban betöltött szerepe 
minél inkább túlnyúljon annak 
kapuin. – Mindehhez Lőrinci-
től kezdve Berettyóújfalun és 
Mátészalkán át Putnokig bezá-
rólag összesen tizenhét szak-
képző intézmény csatlakozott 
akkor – idézte fel Bagi István 
rendőr ezredes, aki szerint a 
cél, hogy a térség tehetséges, 
a rendészeti hivatásra készülő 
fiataljai betekintést nyerjenek 
iskolájuk életébe, belessenek a 
rendőrség munkájába.

A döntően szakgimnáziu-
mok biztosította pályaorien-
tációs képzésben résztvevő 
tinédzserek a szakmai prog-

ram keretében megismerked-
hettek a rendészeti képzés fő 
tartalmi elemeivel, gyakorla-
ti feladatokat végezhettek a 
szakkabinetekben, megtekint-
hették a rend őri intézkedé-
sek szimulációs gyakorlatait, 
műveltségi teszteket oldhat-
tak meg, felmérhették fizikai 
állóképességüket, mindemel-
lett testikényszer-alkalmazási 
gyakorlatokkal is lehetőségük 
nyílt megismerkedni.

A 14-18 éves korosztályt cél-
zó „Nem maradsz TANÁCS-
talanul” elnevezésű program-
ba Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye rendészeti 

képzést végző intézményeiből 
érkeztek serdülők. A kilence-
dik és tizenegyedik évfolyam 
közötti diákokat az intézmé-
nyeik ajánlásai alapján válasz-
tották ki – összesen tizennyolc 
főt. A kezdeményezéshez az 
érintett megyék főkapitánysá-
gain túl a Miskolci Egyetem 
tehetségsegítő szervezete és a 
Magyar Rendvédelmi Kar is 
csatlakozott. Az irány jól ki-
vehetően közös: a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó fiatalok 
támogatása, pályaorientáci-
ójuk, motivációjuk erősítése, 
készségeik fejlesztése és háló-
zati együttműködésük előse-
gítése.

BÓDOGH DÁVID

Rendészeti pályára készülnek

A fiatalok egy rendhagyó testnevelés órán vettek részt. Fotó: J. Á.

Hirdetés

Az egész napos, változatos, 
mégis tradicionális prog-
ramokra rengetegen voltak 
kíváncsiak.

„Itt vagyunk! Itt vagyunk 
együtt, a Csanyikban, május 
1-jén. Újra, végre!" – ezekkel 
a szavakkal kezdte ünnepi be-
szédét Miskolc polgármestere 
a vasárnap, május elsején, a 
munka ünnepén megrende-
zett miskolci nosztalgiamajá-
lison. Veres Pál emlékeztetett, 
a város korábbi vezetése ép-
pen tíz esztendeje döntött úgy, 
hogy a Népkertben egy „pol-
gárinak mondott minifeszti-
vállal” helyettesítik a tradicio-
nális Csanyik-völgyi majálist, 
de – tette hozzá – „mint aho-
gyan nem létezik pogány ka-
rácsony, szegedi virágkarne-
vál, debreceni halászlé vagy 
fából vaskarika, nem lehet 
csak polgárinak nevezni a 
majálist egy olyan városban, 
ahol a munkás hagyományok 
legalább olyan fontosak, mint 
a polgári örökség."

– Márpedig a majális, mint 
munkásünnep az évszázados 
munkásváros, Miskolc törté-
nelmének kitörölhetetlen ré-
sze. Az volt száz éve, az volt a 
kommunista diktatúra évtize-
deiben, és az volt 1990 után, a 
szabad világban is. A Majális 
helye pedig Miskolcon a Csa-
nyik-völgy – hangsúlyozta új-
ból felidézve, hogy 2019-ben 
már a kampány során megí-
gérte, hogy visszaviszik ezt az 

eseményt eredeti helyszínére, 
azonban a két világjárvány 
sújtotta év után erre csak most 
kerülhetett sor.

A polgármester szólt a május 
elsejei ünnepségek eredetéről 
is. „Május elseje jelenleg több 
mint százhatvan országban ün-
nep a világon, így Magyarorszá-
gon is. Ünnepeljük a munkát, a 
munkásmozgalmak által elért 
vívmányokat, a munkástradíci-
ókat, amikből Miskolcnak sok 
jutott. Május elseje kétségtele-
nül a legfontosabb munkásün-
nep. Fontosságát az is erősí-
tette, hogy 1955-ben XII. Pius 
pápa rendelete nyomán katoli-
kus egyházi ünnep is lett mun-
kás Szent József, az ács, Jézus 

nevelőapja, a munkások védő-
szentje tiszteletére – jelentette 
ki Veres Pál, aki – anyák napja 
lévén – az édesanyákat, nagy-
mamákat, dédnagymamákat is 
köszöntötte.

Az ünnepség – a városveze-
tő szavait megelőzően – a Mis-
kolci Mazsorett Együttes és a 
Vaga Banda gólyalábasok fel-
vonulásával kezdődött, akiket 
a Borsod Brass Band kísért. Ezt 
követően a színpadon egymást 
követték a zenés programok: a 
legkisebbeket a Csiribiri szóra-
koztatta, délután pedig mások 
mellett fellépett az Ildi Rider, 
a Későn Szóltál, Kefir és Szűcs 
Judith is. A Csanyik-völgy-
be kilátogatókat egész napos 

programok várták, volt vi-
dámpark, ugrálóvár, lézerharc, 
KRESZ park, szimulációs já-
ték, íjászkodás, környezetvé-
delmi interaktív foglalkoztató, 
lufihajtogatás, kézműves fog-
lalkoztató, gólyalábasok, gaszt-
ronómiai és kézműves vásár is. 
A Miskolci Diákönkormány-
zat pedig idén először a város 
májusfáját is feldíszítette a vá-
rosi majálison.

Látogatókból pedig volt bő-
ven: már a reggeli órákban is 
sokan voltak kíváncsiak az első 
programokra, a nap folyamán 
azonban az MVK ingyenes já-
rataival – akár csak régen – tö-
megek érkeztek a rendezvényre.

TAJTHY ÁKOS

Ismét együtt ünnepeltünk a Csanyikban

A Csanyik-völgybe kilátogatókat egész napos programok várták. Fotó: Juhász Ákos

Élettel telt meg a görömbölyi 
pincesor is május első hét-
végéjén. A Pince Pikniken 
színes programokkal, közös 
főzéssel és pincelátogatással 
várták az érdeklődőket.

A szervezők már reggel 9 
órától izgalmas gyermekprog-
ramokkal, interaktív show-kal 
és tánckarnevállal szórakoz-
tatták a nagyérdeműt. Fellé-
pett többek közt a 4-Dance 
Club, a Miskolci Örömdal-
kör, valamint Jancsó Dóra szí-
nész és tanítványai is, de nem 
hiányzott az összejövetelről 
a főzőverseny és néptáncbe-
mutató sem. Este a Zenegép 
együttes érkezett a pódium-
ra, amit aztán egy éjfélig tar-
tó utcabállal vezettek le a he-
lyiek és távolabbról érkezők 
– nekik a nap folyamán Nagy 
Zsoltén kívül még hat, az or-
szág legkülönfélébb tájegysé-
geiről érkező borász nedűjét 
nyílt lehetőségük megízlelni. 

– Ennek a pincesornak 
hagyományai vannak má-
jus elseje alkalmából, több 
évtizede baráti társaságok-
kal látogatnak ide ki sokan. 
A pandémia miatt az utób-
bi pár évben nem volt ez túl 
intenzív. Most azonban újra 
alkalom nyílt arra, hogy ösz-
szejöjjön egy olyan nagyobb 
szervezés, akik úgy gondol-
ták, hogy megvalósítják a 
Görömbölyi Pince Pikniket 
– nyilatkozta Borkuti László, 
a város közművelődési és tu-
risztikai tanácsnoka, a körzet 
önkormányzati képviselője

A programot 2021-ben 
ugyanebben az időben hir-
dették meg először, akkor 
azonban a járványhelyzet 
meghiúsította a megvalósí-
tását. Így a mostani lett az 
első pincepiknik Görömbö-
lyön. Első, de a szervezők 
szerint semmiképp sem az 
utolsó.
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Táncos  programokban nem volt hiány a pincepikniken. Fotó: J. Á.

Pincepiknik Görömbölyön

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.  
Tel.: +36 46 501-740 (csak ügyfélfogadási időben) 
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

A MIHŐ is csatlakozott  
az e-bejelentőszolgáltatáshoz
Az e-bejelentő egy újabb innovatív, 
online szolgáltatás, amely gyorsabbá 
teszi az adatváltoztatások bejelentését 
és a közművek átírását. A víz-, gáz-, 
távhő- és áramszolgáltatóknál eddig 
külön-külön kellett bejelenteni az adatok 
változását, amely több órás várakozást 
vont maga után, az e-bejelentővel ez a 
folyamat most megspórolható.

Az e-bejelentőszolgáltatás segítsé-
gével kényelmesen és gyorsan otthonról 
is elintézhető a közművek átíratása, 
valamint néhány kattintással bejelent-
hető a személyes adatok megváltozása 
egyetlen online felületen az e-bejelento.

gov.hu oldalon. Az ingyenes szolgáltatás 
igénybevételéhez csak ügyfélkapus 
regisztrációra van szükség, de akár 
személyesen is elérhető az ország 
bármely kormány ablakában.

Egyre több közműszolgáltató csatla-
kozik az e-bejelentőhöz, az ő esetükben 
elegendő egyszer bejelenteni az adat-
változást és valamennyi közműcég 
megkapja ezeket az adatokat felhatal-
mazás alapján.

Ügyfeleinknek javasoljuk, hogy éljenek 
a díjmentes, egyszerű és gyors ügyinté-
zési lehetőséggel az e-bejelentőszolgál-
tatáson keresztül: https://e-bejelento.
gov.hu/
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A vizsgálatok a jövő héten 
befejeződhetnek, júniusra 
pedig a példányokra lebon-
tott eredmények is meg-
születhetnek. Ezek alapján 
egyéni tervet lehet készíteni 
a megmentésükre. Ebbe a la-
kosságot is be szeretné vonni 
az önkormányzat.

Folytatás az 1. oldalról

A tanulmány javasolta, hogy 
a Diósgyőri vár rekonstruk-
ciós terveibe vegyék be a fa-
sor jelentős költségeket igény-
lő megmentését is, ez azonban 
nem történt meg. A szakem-
berek egy 2010-ig tartó intéz-
kedési tervet is összeállítottak 
arra vonatkozóan, hogy a gesz-
tenyést hogyan kellene kezelni, 
azonban ez sem valósult meg, 
a 2011-re tervezett felülvizsgá-
latról nem is beszélve.

Lépéseket tesznek
Most azonban újból napi-

rendre kerül a fasor, az önkor-
mányzat pedig lépéseket tesz a 
megmentése érdekében. A je-
lenlegi állapotokkal kapcsola-
tosan Czifrusz Natália városi 
főkertész elmondta, hogy 2021 
őszén már megkezdték a fasor 
vizsgálatát, ez januárban feje-
ződött be, majd akkor kapott 
újból aktualitást a fák kérdése, 
amikor tavasszal tőből kidőlt 
az egyik példány.

Felidézte, hogy a sor egyik ol-
dali lombkoronájában légvezeték 
fut, emiatt rendszeres a – nem túl 
szakszerű – gallyazás. Több vázá-
gat eltávolítottak korábban, hogy 
biztosított legyen a tűzoltófelvo-

nulási terület. Ez olyan sérülése-
ket okozott, amelyeknek a kor-
hadásnyomai ma is láthatóak. 
– Nagyon sok korhadás van raj-
tuk, visszaszáradásokat is tapasz-
talunk, úgyhogy most már ége-
tően szükséges lesz a beavatkozás 
– összegzett a főkertész.

Átfogó vizsgálat készül
Az idős fák folyamatos nö-

vényvédelmi ellenőrzés és ke-
zelés alatt állnak, ugyanis a 
vadgesztenye-aknázómoly ká-
rosító tevékenysége ellen éven-
te háromszor permetezik őket. 
Azonban korukból és egyéb kö-
rülményekből adódóan más tí-
pusú beavatkozást is igényelnek 
már. Hogy példányra szabot-
tan hogyan lehetne a leghaté-
konyabban segíteni, egy átfogó 
vizsgálat után derülhet ki.

A gesztenyefák állapotfelmé-
rését kedden reggel kezdte meg 
Szabó József Kristóf faápoló, fa-
vizsgáló és növényvédelmi szak-
mérnök, aki az eredmények is-
meretében állítja majd össze a 
kezelési javaslatot. A szakember 
elmondta, először szemrevéte-
lezéssel vizsgálták meg a látható 
állapotát a fáknak, ezt követték a 
műszeres felmérések. A fakopp 
nevű eszközzel kedden tíz fát 
vizsgáltak meg, „ebből négynek 
nagyon erős a gyökfőkorhadása” 
– ismertette az első eredménye-
ket, majd hozzátette: a gyökereik 
állapotát újabb műszeres vizsgá-
lattal mérik majd fel.

Pénteken befejezték a fakop-
pos tomográfiai vizsgálatokat, 
kiértékelték az eredményeket, 
ezt követően pedig dőlésmé-

rővel azt vizsgálják, hogyan 
viselkedik a fa erős szélben – 
aminek a kivitelezése az időjá-
rástól is függ. Mindezeket kö-
vetően születnek meg a végső 
állapotmérési eredmények.

„Végeredményként azt várjuk, 
hogy egy olyan részletes kezelé-
si és beavatkozási terv szülessen 
meg egyedenként, amely alapján 
látjuk, hogy merre haladjunk to-
vább” – ezt már Czifrusz Natália 
városi főkertész jegyezte meg a 
felméréssel kapcsolatban. „Nem 
kérdés, hogy ezért a fasorért 
mindenkinek mindent meg kell 
tennie, ebben az önkormányzat 
partner” – fűzte hozzá.

A miskolciakat is bevonják
A terület önkormányzati kép-

viselője, Varga Andrea alpolgár-

mester megerősítette: „Miskolc 
város vezetése mindent megtesz 
annak érdekében, hogy ez a fa-
sor megmaradhasson eredeti 
állapotában”. Hozzátette, hogy 
emellett a lakosság összefogásá-
ra is számít az ügyben, hiszen 
a gesztenyefák hatalmas értéket 
jelentenek mindenki számára. 
Az alpolgármester arra is kitért, 
hogy 2021 tavaszán már elindí-
tották a hiányzó fák pótlását. Ki-
lenc csemetét ültettek el – egyet 
valaki eltört, de ezt is pótolják 
majd –, ma ezek az ifjú fák jó 
állapotban vannak, virágoznak. 
„Folytatni fogjuk a terület fái-
nak védelmét és a pótlásokat!” 
– utalt arra a képviselő, hogy 
az állapotfelmérés a fasor meg-
mentésének egy újabb fontos ál-
lomása.

Varga Andrea alpolgármester 
hozzátette, hogy mivel a város-
lakók erősen kötődnek a fasor-
hoz, mindenképpen be akarják 
vonni őket a folyamatba. „Néz-
zük végig együtt, hogy melyik 
fa milyen állapotban van, és be-
szélgessünk arról, mit lehet ve-
lük tenni” – fogalmazott.

A városvezetés a fákhoz la-
kossági fórumot szervez a 
szakember jelenlétében. Ek-
kor Szabó Kristóf József 
egyedről egyedre haladva is-
merteti majd az eredménye-
ket, a lakosok pedig kérdez-
hetnek tőle, konzultálhatnak 
vele. A lakossági fórum idő-
pontját majd a végleges ered-
mények megszületése után 
határozzák meg.

KIRÁLY CSABA

Megkezdődött az állapotfelmérés

A beruházó várhatóan júni-
us végén adja át a területet a 
városnak.

Folytatás az 1. oldalról

Miklós Viktor, a polgármes-
teri hivatal pályázati főosz-
tályának vezetője elmondta, 
már csak az utolsó simítások 
vannak hátra a területen. „A 
játszó– és a fitneszeszközök, 
illetve a kutyaaguility pálya 
néhány eleme még nincs a he-
lyén, ezek telepítésén dolgozik 
most a kivitelező” – mondta.

Ha minden jól megy, június 
28-án fejezik be a kivitelezést, 
ekkor tudják átvenni, majd 
használatba adni a miskolci-
ak számára. Szunyogh László, 

Miskolc főépítésze lapunknak 
korábban úgy fogalmazott, a 
Horváth-tető a beruházásnak 
köszönhetően újra azt a funk-
ciót töltheti be, amit megál-
modtak neki a létrehozása-

kor, a XIX. század végén, XX: 
század elején.

– Most körülbelül egy ha-
sonló beavatkozás történik itt, 
mint annak idején, és azt gon-
dolom, hogy olyan minőségi 

tereket tudunk adni az embe-
reknek, ami garantálja majd, 
hogy a Horváth-tető élettel te-
lik meg – jelentette ki.

Az Avas fejlesztésének kö-
vetkező lépése az Avasi kilátó 
felújítása lesz majd. A közbe-
szerzés lebonyolítása után a 
tervek szerint akár még idén 
megkezdődhetnek a munká-
latok. A felújítás után a kilá-
tó is sokkal korszerűbb lesz, 
hőszigetelést kap, a presszó-
szinten pedig körben, padló-
tól mennyezetig tartó üveg-
falat alakítanak ki, így sokkal 
látványosabb lesz belőle a ki-
látás, az épület pedig még ele-
gánsabbá válik.

TAJTHY ÁKOS

Finisben a Horváth-tető felújítása

Az elmúlt három évben 
végzett szemléletformáló 
tevékenysége elismeréseként 
Greengage díjat nyert a Mi-
rehu Nonpofit Kft.

Április 27-én, az A38 hajón 
kiderültek a PPH Media szak-
lapkiadó első Greengage – a 
zöld elkötelezettség díja verse-
nyének eredményei. A megmé-
rettetésre 41 pályázat érkezett, 
négy főkategóriában, melyből 
20 került a döntőbe. A Mire-
hu Nonpofit Kft. elmúlt három 
évben végrehajtott szemlélet-
formálási tevékenységével a 
kommunikációs megoldások 
kategóriájában a legjobbnak 
bizonyult.

A zsűri két körben értékelte 
a pályázatokat szakmai szem-
pontok szerint megvizsgálva, 
hogy a pályázat milyen előrelé-
pést mutatott fenntarthatóság 
szempontjából a korábbi saját 
szintjéhez, illetve a hasonló, 
piacon elérhető termékekhez 

vagy szolgáltatásokhoz képest, 
milyen jövőbeni hatásai lehet-
nek a projektnek, mennyire in-
novatív az elvégzett tevékeny-
ség, és milyen hatással volt a 
vállalati szervezet fejlődésére.

A Mirehu az elmúlt három 
évben lépésről lépésre építette 
fel szemléletformáló tevékeny-
ségét, amelynek bemutatásával 
nevezett be a fenntarthatósági 
versenyre. A társaság elkötele-
zett a szemléletformálás iránt, 
az elmúlt években számos olyan 
intézkedést tett, mely lehetősé-
get nyújt kicsiknek és nagyok-
nak betekinteni a hulladékgaz-
dálkodásba, a helyes gyűjtési és 
kezelési gyakorlatokba, egyúttal 
egy fenntarthatóbb gondolko-
dásmód és életvitel kialakítá-
sára. A kommunikációs megol-
dások kategóriában öt pályázat 
érkezett, melyek közül a zsűri a 
Mirehu szemléletformáló tevé-
kenységét választotta kategóri-
agyőztesnek.
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Díjazták a Mirehu  
szemléletformálását

Mindent megtesznek a fasor megmentéséért. Fotó: Horváth Csongor

Nyáron visszakerülhet. 
Közlekedési balesetben 
sérült meg márciusban 
Marosán László „Nő korsó-
val” című szobra, ami 1960 
óta áll az SZTK előtt. A szo-
bor a baleset után eltűnt, 
hollétéről többen is érdek-
lődtek szerkesztőségünk-
nél. Lapunk megkereste az 
érintetteket információért, 
ami pénteken közlemény-
ben érkezett meg. Ebben 
azt írják, a kérdéses baleset 
után a Városgazda munka-
társai a művet a társaság 
telephelyére, zárt épületbe 
szállították annak érdeké-
ben, hogy a további sérü-
léseket elkerüljék. – A ká-
rokozó autós biztosítójával 
a miskolci polgármesteri 
hivatal munkatársai felvet-
ték a kapcsolatot, emellett 
a kőszobor megfelelő szín-
vonalú restaurálásához a 
szakmai egyeztetéseket 
megkezdték. Az alkotás vár-
hatóan nyáron visszakerül-
het közismert helyére – áll a 
közleményben.

Irtják a rágcsálókat. A ta-
vaszi főirtás keretein belül 
április elején kezdték meg 
az irtószerek kihelyezését 
a nyílt vízfolyások meder-
partjain, a szennyvíz– és 
csapadékhálózat aknáiban, 
valamint a fertőzött felszíni 
területeken a Városgazda 
munkatársai. Hangsúlyos 
szerepet kap a belváros, 
az idegenforgalom szem-
pontjából kiemelt városré-
szek és a nagyobb lakóte-
lepek gondozása. A főirtás 
keretén belül eddig a bel-
város, Miskolctapolca, Lil-
lafüred, Felsőhámor, Alsó-
hámor, Győri kapu, Vasgyár, 
Kilián, Bulgárföld, Avas és 
Szentpéteri kapu helyszí-
nein végezték el a munkát. 
A Városgazdához érkezett 
bejelentett helyszíneken is 
folyamatosan végzik a pat-
kányfészkek megszünteté-
sét. A bejelentések alapján 
a Jósika utcán, Berekalján, 
és Tetemvár területén volt 
szükség a rágcsálók irtá-
sára. A közterületeken je-
lentkező problémákat beje-
lenthetik a +36 (46) 412-611 
telefonszámon, a varosgaz-
da@varosgazda.hu e-mail-
cí men, vagy a Városgazda 
honlapján.

HÍREK RÖVIDEN

RENDŐRI ELISMERÉS KOL-
LÉGÁNKNAK. Kolleganőnket, 

Mag Dórát választotta a 2022-
es év médiapartnerének a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rend őr-főkapitányság. Az ezt jel-
képező Aszaly Antal-díjat a Rend-
őrség Napja alkalmából Kiss Atti-
la, megyei rendőrfőkapitány adta 
át a Miskolc Televízió műsorveze-

tő-szerkesztő-riporterének a fő-
kapitányság nagytermében meg-
tartott ünnepi rendezvényen. A díj 
odaítélésénél a rendőrség indok-
lása szerint fontos szempont volt, 

hogy azt a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapitány-

sággal napi kapcsolatban álló és 
munkáját tényszerűen, hitelesen 

bemutató újságíró kapja meg .

Somfay Dorottya zsűritag és Ladányi Roland, a Mirehu ügyvezetője. 
Fotó: Gyurkovics Anna/PPH MEDIA

Új funkciót kapnak a teraszok. Fotó: Juhász Ákos
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Hirdetés

A miskolci teátrum május-
ban végre megrendezheti a 
járványhelyzet miatt már két-
szer elhalasztott Határtalan 
Napok rendezvénysorozatot. 
A pandémia miatt 2021-ben 
februárról novemberre, majd 
idén májusra halasztott ese-
mény határon túli vendége 
Kassa lesz. A város művésze-
tét, kulturális életét május 12.-
14. között ismerhetik meg az 
érdeklődők izgalmas színházi 
előadások, kiállítás és kerek-
asztal-beszélgetés során.

Minden évben egy-egy ha-
táron túli magyar város kul-
túráját mutatja be a teátrum, a 
miskolci közönség így az adott 
város kulturális életébe pillant-
hat bele művészete által. A szín-
ház vallja, a kultúrában nem le-
hetnek határok: a kultúra egy 
egyetemes nyelv, a művelői pe-
dig ezt a nyelvet jól beszélik, és 
nem akadály az egymással való 
kommunikáció; köztük nem 
léteznek határok. A miskolci-
aknak is öröm, hogy évről évre 
láthatják, máshol hogyan mu-
tatkozik be a kultúra.

Idén Kassa városát látja ven-
dégül a Miskolci Nemzeti Szín-
ház. A rendezvénysorozat első 
napján a Kassai polgárok – A 
Grosschmid család című kiál-
lítás tekinthető meg a Nagy-
színház nézőtéri társalgójában. 
Bemutatkozik még a Kassai 
Polgári Klub, mely jelentős sze-
repet játszott Márai Sándor 
író, gróf Esterházy János, Kas-

sa egykori képviselője szobrá-
nak felavatásában, szervezésük-
ben ünnepelheti Kassa városa a 
Márai-megemlékezések mellett 
fivére, Radványi Géza emlék-
napjait. A Klub tevékenységé-
ről hallhatnak bővebben az ide-
látogatók. Ifjabb Havasi Péter 
Őrjárat című önálló estje során 
Márait idézi meg. Vallomások 
és gondolatok – a második vi-
lágháború eseményeinek tük-
rében – európaiságról, keresz-
ténységről és felelősségről.

A kassai Thália Színház há-
rom előadással érkezik Mis-
kolcra. A császár új ruhája 
című zenés mesejátékkal a fi-
atal színházkedvelőket invitál-
ják a teátrumba. Hans Chris-

tian Andersen története talán 
aktuálisabb, mint valaha: ki-
nevethető-e és megbüntethe-
tő-e a császár? Amíg vannak a 
világon szókimondó kisgyere-
kek, talán van remény…

Márai Sándor Kaland című 
színműve a szerelem, a hűség 
és a hűtlenség, a karrier és a hi-
vatástudat, a siker és a bukás 
drámája. Márai Sándor leg-
sikeresebb színpadi művének 
ősbemutatója 1940-ben volt 
Budapesten, a Nemzeti Szín-
ház Kamaraszínházában. Az-
tán több mint háromszázszor 
játszották, sőt filmváltozata is 
született.

Mikszáth Kálmán ismert tör-
ténete, A Noszty fiú esete Tóth 

Marival is látható lesz a Határ-
talan Napok alatt. Ez a csavaros 
ésszel kifundált szerelmi törté-
net egy kicsit sem lagymatag, 
mert ebben a műben az a happy 
end, hogy nincs happy end.

A Közös gyökereink című 
kerekasztal-beszélgetés során 
Mgr. Art Czajlik József, a kassai 
Thália Színház igazgatója és 
Béres Attila, a Miskolci Nem-
zeti Színház igazgatója beszél-
get a címbéli témáról, mely-
nek felvezetője és moderátora 
Rusznyák Gábor, a Miskolci 
Nemzeti Színház főrendező-
je. A Határtalan Napok rész-
letes programja megtalálható a 
www.mnsz.hu-n.

MN

A Noszty fiú esete Tóth Marival című Mikszáth-darab is színpadra kerül

Ismét Határtalan Napok a Nemzetiben
A szlovákiai magyar fényké-
pezés színe-javát vonultatja 
fel a Magyar Fotóművészek 
Világszövetségének aktuális 
vándorkiállítása Miskolcon.

A XXI. Nemzetközti-Ma-
gyar Fotószalon felvidéki ré-
giójának képanyagából ösz-
szeállított tárlatot kedden 
nyitották meg az Ifjúsági Ház 
galériájában. Az öt kategóri-
ában meghirdetett felhívásra 
százhuszonnégy alkotó mint-
egy ezernégyszáz képe érke-
zett be: Magyarországon és 
Szlovákián túl még az Egye-
sült Államokból, Kanadából, 
Romániából és Szerbiából ne-
veztek be felvidéki érintettségű 
és/vagy ihletésű művekkel. A 
szakmai zsűri ebből csaknem 
háromszázat ítélt kiállításra ér-
demesnek, melyet a szervezők 
egy katalógusba foglaltak.

A ténylegesen kiállított 
negyvennégy alkotás anyaga 
sokrétű a Magyar Fotóművé-
szek Világszövetsége felvidé-
ki régiójának alelnöke szerint. 
Nagy Tivadar a nyitóbeszédé-

ben kiemelte a tájképeket, a 
stilizált aktokat, a táncfelvéte-
leket, a portrékat, az állatképe-
ket, az archaikus módszerekkel 
készült képeket és a tudatosan 
szerkesztett zsánerképeket, 
egyúttal felhívta a figyelmet a 
minden évben elmaradhatat-
lan erdélyi-székelyföldi túrá-
kon készült produktumokra, 
továbbá a vidéki világot doku-
mentáló alkotásokra, melyeket 
számos felvidéki és észak-ma-
gyarországi városban – többek 
közt Dunaszerdahelyen, Ko-
máromban, Párkányon és Óz-
don – is kiállítanak majd.

Az elmúlt években a mun-
kájukat kísérő sikerek és ku-
darcok mellett mindig hittek az 
alapításkor megfogalmazott el-
vek fontosságában, létjogosult-
ságában. A szakmai és társadal-
mi visszajelzések meggyőzték 
őket arról, hogy a Magyar Fo-
tóművészek Világszövetsé-
gének munkájára szükség és 
igény van: hiánypótló a hazai és 
nemzetközi fotográfiai közélet-
ben. A tárlat június 3-áig ingye-
nesen látogatható.      BÓDOGH D.

Határtalan tárlat 

A kiállítás kedden nyílt meg az Ifiházban. Fotó: Mocsári László
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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.

A BRS Klíma és Gázcentrum 
Kft-t 30 évvel ezelőtt indítot-
ta el egy háromgyermekes 
édesanya. Az egész család 
beletette az energiáit, hogy 
mára több mint 20 embert 
foglalkoztató, többmilliár-
dos évi forgalmat lebonyolító 
céggé nőjön fel a „negyedik 
gyermek”, aminek irányítását 
most az egyik utód veszi át.

Garázsboltként indult 1992-
ben a vállalkozás, mondhat-
ni kényszerből, hiszen három 
gyermekkel korlátozottak vol-
tak a munkalehetőségek – idé-
zi fel a kezdeteket az alapító, 
Körmöczy Zsuzsanna. „Egyedül 
indítottam, de az egész család 
segített!”.

Gépészmérnökként kazán-
boltot nyitott, és rögtön a 
Bosch márkaképviselete lett 
Miskolcon, bevezettek egy 
egyedülálló német terméket. 
Az utóbbi 24 évben klíma- és 
fűtéstechnikai kiállítást és vá-
sárt szervez a vállalkozás Mis-
kolcon, a szakma mestereinek 

és a lakosságnak, hogy meg-
ismerjék az új műszaki megol-
dásokat. Idén május 18-19-én 
lesz a rendezvény, amiről a gaz-
centrum.brskft.hu weboldalon 
tájékozódhatnak az érdeklő-
dők. Az alapító erőfeszítéseit az 
Év vállalkozója díjjal ismerték el 
2019-ben a Prima-gálán, ahol a 
BRS Klíma és Gázcentrum az év 
vállalkozása lett.

A családi jelleg máig meg-
maradt, mindenki részt vesz 
a vállalkozás működtetésé-

ben. „Nálunk már az anyatejjel 
is a gépészmérnöki szakmát 
szívták magukba a gyerekek” 
– válaszolja nevetve Zsuzsan-
na arra a kérdésre, vajon miért 
választhatták mindannyian ezt 
az irányt. Úgy látja, a Miskolci 
Egyetemen megszerzett tudás-
nak nagyon nagy szerepe volt 
abban, hogy erre a pályára áll-
tak az utódok. „Ez az egyetem 
biztosítja a magabiztosságot, a 
céltudatos gondolkodást” – jel-
lemzi az alma matert.

Béres Bence veszi át a stafétát 
édesanyjától ügyvezetőként. 
Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy a matriarcha teljes egé-
szében maga mögött hagy-
ná a BRS Klíma és Gázcentrum 
Kft. világát. A háttérből segíte-
ni fogja a családi vállalkozás to-
vábbi fejlődését. Azonban más 
prioritások is helyet kapnak, 
mint például a 6 unoka.

„Az elmúlt 30 évben, ahogy a 
fűtéstechnika megújult, a fa- és 
gáztüzelést kiváltották a hőszi-
vattyúk, úgy újult meg a BRS is. 
Fiatalos lendülettel, új generá-
cióval veszik át kiváló szakem-
berek a cég irányítását egy, az 
országot lefedő webáruház 
– https://www.meleget.hu/ – 
működtetésével” – mondta az 
új fejezettel kapcsolatban Bé-
res Bence.

„A generációváltásnak meg 
kell történnie, ez mindenhol 
végbemegy. Ez az élet rendje. 
Mindenhol nehéz a folyamat, 
de nekem óriási szerencsém 
van” – zárta a beszélgetést Kör-
möczy Zsuzsanna.                    KCS

Hirdetés

„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, 
hogy a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhul-
lajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesed-
ni kezdenek” – írja Miért Miskolc? című kötetében Fedor 
Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy 
miért szereti Miskolcot.

Azért, mert Miskolcon lát-
ható Közép-Kelet-Európa leg-
nagyobb ikonosztáza.

Amikor a Batthyány utcai 
templomban először álltam 
az ikonosztáz előtt, apámnak 
csak azt tudtam mondani, 
hogy ez egyszerűen gyönyö-
rű. Lenyűgözött a mérete és 
a szépsége. Amikor az ember 
belép a templomba, hosszú 
percekig nem tud megszólal-
ni a látványtól. Már arra sem 
emlékszem, hogy kerültünk 
az ajtón belülre, talán éppen az 
atya volt, aki beengedett ben-
nünket. Mindenesetre nagyon 
nagy hatással volt rám. Fogal-
mam sem volt arról, hogy ez 
a gyönyörűség milyen gyüle-
kezeté. Én addig csak katoli-
kus meg református templom-
belsőt láttam. Ugyanis, mint 
sokan velem egykorúak, én 

is kettős neveltetést kaptam. 
Apám hívő katolikus, míg 
anyám régi partiumi reformá-
tus család tagjaként vallását 
nem gyakorló, de a helyi re-
formátus közösséget minden 
hónapban anyagilag támogató 
ember volt. Nem tudom, hogy 
mikor és hol beszélték meg, 
de velem csak a végeredményt 
közölte apám. Ez pedig úgy 
szólt, hogy „holnaptól hittan-
ra fogsz járni Pomaházi plé-
bánoshoz.” Így aztán nekem 
az iskolán kívül három elfog-
laltságom is akadt, hittanra, 
hegedűórára meg szolfézsórá-
ra jártam, és néha egy kicsit 
focizni a vasúti pályára.

Aztán, ahogy mindenki, én 
is első áldoztam, és úgy em-
lékszem, akkor ittam addigi 
életem legjobb kakaóját friss 
foszlós kaláccsal a plébánián. 

Az illat még ma is az orrom-
ban van.

Visszatérve az ikonosztázra, 
csak jóval később, már felnőtt 

fejjel értettem meg, milyen 
fontos, hogy ez a templom itt 
van. Mert ez azt jelenti, hogy a 
város, ahol születtem, sok gon-

dolat, sokféle szokás és sokféle 
érték befogadója. Ha lenézünk 
az Avasról a belvárosra, láthat-
juk, hogy milyen sok és milyen 

sokféle háza van itt Istennek. 
Egymás mellett nyújtóznak 
tornyaikkal az ég felé évszáza-
dok óta. Miskolc a tolerancia, a 
befogadás és megértés legszebb 
magyar példája. Hogy miért? 
Mert ezt sugározzák a templo-
mok kövei, mert ezt hirdetik az 
egymásnak felelő harangok, és 
erről szól a város páratlan tör-
ténelme. Mi, miskolciak ezen 
a „zenén” nőttünk fel. Bármi 
történjen a városban, ebből a 
közös, ezeréves múltból merít-
hetünk erőt.

Az egykori görögök temp-
loma, a zsinagóga, az Ava-
si református templom, a 
Mindszenti meg a Minorita 
templomok, az evangélikus 
templom mind a belváros-
ban, néhány percnyi járásra 
egymástól, ma már a kultúra 
templomai is, ahol kórusokat, 
kamaraegyütteseket, orgona-
hangversenyeket, operaeste-
ket hallgathat a betérő.

Este, amikor már a város pi-
henni tér, tisztán és szépen szól 
az avasi torony harangjáté-
ka. Dicsérve a múltat, üzen az 
élőknek.                FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 45. – Sok háza van itt Istennek

Miskolcon látható Közép-Kelet-Európa legnagyobb ikonosztáza. Fotó: Horváth Csongor

JEGYZET

Kisbotosék nagyon szegé-
nyesen laktak a Búza tér sar-
kán, a korcsma melletti ud-
varban. Mire megmenekültek 
a munkaszolgálatból és a kon-
centrációs táborból, már túl 
voltak életük delén. Az ötvenes 
évek végén csak mamámnak 
suttogták, mostanra minden-
ből elegük van, kivándorolnak. 
Izraelbe mennek. Itt olyan há-
ború lesz majd, hogy maguk-
nak idejük sem marad lesza-
ladni a pincébe – Kisbotos néni 
jóslata mélyen az agyamba 
rögzült. Életre szólóan.

Ötvenhat októberében es-
ténként harmincan szorong-
tunk a házmesteri szuterén-
ban. Mint egy csapatépítő 
tréningre csoportosan, dun-
nástól-párnástól battyogtunk 
le Béla bácsiék pincelakásába. 
Bár így is hallottuk a házunk 
előtti dörrenéseket, a légnyo-
mástól megrepedt ablaküvegek 
csörömpölését, de az ötvenes 
évek végére már mindezt el-
felejtettük. Kisbotosék viszont 
aligha. Nekik a háború összes 
szörnyűsége a zsigereikben 
rögzült.

A hatvanas évek derekán, 
nem sokkal a kubai rakétavál-
ság után, Miskolcon is kiállí-
tották a hirosimai atombomba 
mását. Egy minden részletre 
kiterjedő, polgári védelmi be-
mutató keretében fejtágítóval 
spékelt filmet is vetítettek az 
érdeklődőknek. Ebből megtud-
hattam, ha Miskolcot találat 
érné, olyan harminc kilométe-
res átmérőjű körben minden el-
pusztulna. Megismertették, mi-
lyen védelmi eszközök állnak a 
rendelkezésünkre egy nukleáris 
katasztrófát követően.

Pontosan emlékszem, 1972 
tavaszán, kora pirkadatkor 
édesanyám riadtan ébresztge-
tett. A Vászonfehérítő utcai pa-
nelház harmadik emeleti ab-
lakából magam is láthattam, 
nyugati irányból egy hosszan 
elterülő tűzgolyó teríti be a ho-

rizontot. Szép volt, de félálom-
ban szörnyűnek tetszett. Azért 
is, mert éjfélig tanulmányoz-
tam a polgári védelem tudni-
valóit, és előző nap olvastam 
egy lengyel biztonságpolitikai 
szakértő bestsellerét, a Hogyan 
tör majd ki a harmadik világ-
háború címmel. Aznap reggel 
a szokásosnál jobban örültem 
a kis szobámba lassan beszü-
remlő nap békés sugarainak. 
Majd egy időre sutba dobtam 
az összes, ezzel a témával fog-
lalkozó irodalmat.

A Bajcsy-Zsilinszky utcai la-
kásunk minden ízében magán 
viselte az újabb háborúra ké-
szülődés nyomait. Nem sokat 
jártam le a pincébe, de elsőre 
kitapasztaltam, a vastag, szi-
getelt ajtójú labirintus szabvá-
nyos óvóhelyrendszer. Olyan 
pórias. Semmire sem jó. Ide, 
ha szükség esetén lemész, nem 
lesz gondod, hogyan gyere fel.

Csibi Károly polgári védel-
mi ezredes mindig nyitott volt 
az ilyen irányú érdeklődésem-
re, így amikor elsőként kapták 
meg a Másnap című amerikai 
filmet, levetíthettük a szerkesz-
tőségben. Tökéletes szemléletes-
séggel megnézhettük, milyen is 
lehet egy nukleáris katasztrófa 
utáni ébredés. Három nappal 
később egy délutáni szundiká-
lásból visító hangú szirénázás-
ra riadtam. Mint megtudtam, 
a szomszédos Gyöngyvirág ut-
cai berendezés lett zárlatos. A 
háborús filmekből jól ismert 
morgással kezdett, majd egy-
re élesebben kelepelt. Ugyanazt 
a hangot produkálta, amit ma 
naponta hallunk az ukrán há-
borús tudósításokban. Emlék-
szem a riadtság és a tehetetlen-
ség perceire. Üvölt a sziréna, s 
gondolkodom, próba-e, vagy ez 
már a valóság. S ha az utóbbi, 
akkor mi a teendő, hová, merre 
és minek. Sosem hittem volna, 
hogy ezen egyszer még mi is ko-
molyan töprenghetünk.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Kisbotosék jóslata Biztos kezekben marad a családi vállalkozás 



Nagyszabású sakkversenyt 
rendeztek a hétvégén Mis-
kolcon.

Városunk adott otthont 
a Magyar Országos Egyé-
ni és Csapat Rapid Sakk-
bajnokságnak. A háromna-
pos rendezvényt a Miskolc 
Rendészeti Szakgimnázium 
sportcsarnokában tartották: a 
magyar sakk utánpótlás tehet-
ségei egyéniben 9, csapatban 6 
fordulós, svájci rendszerű ver-
senyen mérkőztek. Pénteken 
és szombaton az egyéni mér-
kőzéseket, vasárnap a csapat-
bajnokságot tartották meg. Az 
összjátékidő játékosonként 20 
perc volt, lépésenként 5 má-
sodperc bónuszidővel: ez alatt 
kellett a fiataloknak a legjobb 

hadállást kiépítve mattolni el-
lenfelüket. Akinek leesett az 
órája, vagyis elfogyott az ideje, 
és az ellenfél rendelkezett még 

mattadó erővel – volt még 
olyan figurája, amivel be lehet 
szorítani a másik királyát –, 
szintén kikapott.

Egyéniben az U8, U10, 
U12, U14, U16 és U18 kor-
osztályba tartozó lányok és 
fiúk meccseltek, míg csa-
patban az U10-es, U14-es és 
U18-as versenyzők feszültek 
egymásnak a Magyar Sakk-
szövetség égisze alatt ren-
dezett eseményen. Miskol-
ci siker is született: a DVTK 
szakosztályának U 14-es já-
tékosai csapatban (Turcsányi 
Vince, Kovács Kristóf, Sza-
bó Ákos és Lazsádi Kerka) 
bronz érmet szereztek, míg 
egyéniben Lazsádi Kerka 
ezüst, Kovács Kristóf pedig 
bronz érmet vihetett haza.

A díjátadón részt vett Veres 
Pál polgármester, aki gratu-
lált a sakkozóknak elért ered-
ményeikhez.                        MN
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Az országos mazsorettbaj-
nokságon 19 csapat összesen 
188 produkciót mutatott be.

Hó dmezővásárhelyen 
ren dez ték meg április 23-
án az országos mazsorett-
bajnokságot. A helyi Crystal 
Dance Club és a Magyar Ma-
jorette Szervezetek Szövet-
sége által szervezett, éjszaká-
ba nyúló megmérettetésen 
19 csapat 188 produkcióját 
értékelte a szakmai zsűri.

A megmérettetésre érkez-
tek csapatok Szegedről, Deb-
recenből, Miskolcról, Móra-
halomról, Dunaföldvárról, 
Békéscsabáról, Makóról és 
Tatabányáról is.

A küzdelem a bajnoki cí-
mért folyt, ami továbbjutást 
jelent az Európa-bajnokság-
ra, melyet nyáron rendeznek 
Horvátország tengerparti 
városában, Zadarban.

Grán Orsolya művészeti 
vezető kiemelte, nagyon ke-
mény munka áll a Miskolci 
Majorette Együttes mögött, 
de a többi együttes is maxi-
mális felkészüléssel érkezett 
a versenyre, ezért rendkívül 
büszke a csapatra.

– Az együttes tagjai ba-
sic junior bot duó/trió ka-
tegóriában (Soltész Viktória 
– Vincze Réka) arany mi-
nősítést szereztek, Czinege 
Szonja master senior mace 
szólóprodukciója és master 
senior 2bot szólókoreográfi-
ája szintén kiemelt arany 
minősítéssel első helyen 
végzett, ezzel megszerezve 
a magyar bajnoki címet és 
kvalifikálva magát az Eu-
rópa-bajnokságra. Szonja a 
két bajnoki produkciójával a 
közönség kedvence is lett – 
mondta.

MN

Újra magyar bajnokok
Második győzelmét is 
megszerezte az idei szezon 
alapszakaszában a Miskolc 
Renegades. A Divízió II-ben 
induló amerikaifoci-csapat 
múlt hétvégén Dunakeszire, 
a Rebels Oldboys otthonába 
látogatott, ahol egy véglete-
kig kiélezett meccsen sike-
rült győzelmet aratniuk.

Az első félidőt ugyan még a 
Rebels nyerte 26-20-ra, majd 
innen sikerült felállnia és fordí-
tania a Renegadesnek, és végül 
40-34-es győzelemmel zártak.

– Nehezen találtuk a  meccs 
elején a ritmust, annak elle-
nére, hogy egészen jól sikerült 
levédekeznünk a Rebels-tá-
madásokat, de külső befolyá-
soló tényezők miatt ez min-
dig nehezebb és nehezebb 
lett... Emiatt kijött az a meccs 
végére szerencsére eltűnő bi-
zonytalanság, ami megnehe-
zítette a dolgunkat. Fizikailag 
fölényben volt a Rebels, és ezt 

az elején nem tudtuk jól ke-
zelni. A második félidőben ezt 
annulálni tudták a srácok, és 
ott már érződött az, hogy ott 
tudunk lenni, le tudjuk véde-
kezni a szituációkat. Az iga-
zán nagy hibákat a fókuszvesz-
tés okozta néhány playben, de 
ezeken kívül jól összeállt az 
egész csapat a meccs végére – 
értékelt Venczel Tibor, a védő 
csapatrész edzője a csapat Fa-
cebook-oldalán.

A második játékrészben lát-
hatóan összeszedettebbé, ha-
rapósabbá vált a védelem.

– A kezdeti stratégiát fel kel-
lett adni és meg kellett változ-
tatni, de ez a változtatás sze-
rencsére nagyon jól sült el. A 
második félidőben mindösz-
sze 8 pontot kaptunk. Jóval ha-
rapósabb volt a védelem, és ha 
nem nézünk be egy offside-ból 
eredő bagatell touchdownt, ak-
kor ez egy simább meccs lehe-
tett volna a végére – részletezte 
Venczel Tibor.

A mérkőzés legértékesebb 
védője a mindössze 19 éves 
védő tehetség, Bertók Zsombor 
lett, aki nem mellesleg saját ne-
velésű játékos.

– Nagyon büszke vagyok 
rá, főleg mert nagyon sokat 
edzünk a csapatfoglalkozáso-
kon kívül is együtt. Ő egy na-
gyon jó adottságokkal rendel-
kező, tehetséges játékos, akit 
igazából csak fejben kell rend-

be rakni. Ha ez megvan, akkor 
fiatal kora ellenére is ilyen tel-
jesítményekre képes, mint ez 
a mai meccs, ahol szinte hiba 
nélkül játszott – vélekedett a 
védő csapatrész edzője.

A Renegades következő el-
lenfele a Levelek Spartans lesz 
két hét múlva. A keleti rang-
adón Venczel Tibor egy iga-
zi vérremenő, brusztolós ki-ki 
meccsre számít.                     MN

Kiélezett meccsen győzelem

A második félidőben sikerült felállnia és fordítania a Renegadesnek

Grán Orsolya büszke a csapatra
Pénteken és szombaton rendezték az egyéni meccseket. Fotó: J. Á.

Utánpótlás a sakktábláknál

www.daykamedial.hu

Dayka MeDical
l belgyógyászat l diabetológia 
l endokrinológia

l gasztroenterológia 
l proktológia l sebészet

}
}

előjegyzés: 
30/914-5346

előjegyzés: 
30/239-2424

Beton-szaktanácsadás,  
-gyártás, -szállítás  

és szivattyús bedolgozás

Betonacélkengyelek  
egyedi méretben is

Homok-, kavics-, kőértékesítés  
kis és nagy tételben

Részletekért érdeklődjön:
30/32-90-800

info@remixbeton.hu

ALAPOT SZÁLLÍTUNK  
és a koszorúját is megöntjük!

Hirdetés

VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS
2022. május 13-15., 10.00-18.00 óráig

Gömöri Pályaudvar (Miskolc, Állomás u. 2.) Jegyárak:
felnőtt 1000 Ft

gyermek 700 Ft

facebook.com/miskolcivasutmodellezokegyesulete, tel.: 70/315-61-96, 30/645-26-09

#MENENLENNIJÓ

AZ ELŐVÉTELES BÉRLETEKET KERESD ONLINE A COOLTIX.HU WEBOLDALON,  
ILLETVE SZEMÉLYESEN A NEVER SAY NEVER PROMÓTEREINÉL!

    @MISKOCIEGYETEMINAPOK



hirdetés 2022. május 7. 
18. hét | XIX. évfolyam 18. szám10 Miskolci Napló

Rajzpályázat-díjátadó ünnepség a Joyson Safety Systems Hungary Kft.-nél
Lezárult a rajzpályázat, amelyet 
„Szüleim a Joysonnál dolgoz-
nak” címmel hirdetett meg a 
Joyson Safety Systems Hungary 
Kft. a munkavállalóik gyermekei-
nek körében. 

„A JSS-nél szeretjük azokat az 
eseményeket, amelyek tükrözik 
vállalatunk hangulatát, a munka-
vállalókhoz történő hozzáállást, a 
csapatmunka iránti elkötelező-
dést, a pozitív munkakörnyezet 
kialakítását. Célunk, hogy erős 
hagyományokat hozzunk lét-
re, melyek nemzedékről nemze-
dékre tovább élnek. Ezzel a kez-
deményezésünkkel – a fiatalabb 
korosztálynak szóló rajzpályázat 
meghirdetésével – abban bíz-
tunk, hogy a gyermekek rajzai 
tükrözik majd azt a szeretet, amit 
a szüleik iránt, a JSS szakemberei 
iránt éreznek. Kíváncsiak voltunk, 
ők hogyan látják a Joysont, a szü-

leik munkáját.” – mondta Sza-
bó-Lukovszki Béla gyárigazgató a 
rajzverseny kapcsán.

A pályázatra számos érté-
kes pályamű érkezett, a legjobb 

műveket korosztályonként vá-
lasztották ki: 5-6 évesek, 7-10 
évesek és 11-14 évesek kategó-

riájában. A független zsűri a vál-
lalat vezetőiből és a szakszer-
vezet képviselőiből állt. 

A pályázat lezárta után, amint 
lehetőség nyílt rá, április 28-án 
minden rajzot készítő gyereket 
és szüleiket egy gyárlátogatás-
sal egybekötött díjátadó kere-
tében látta vendégül a vállalat.

A meghívottakat Szabó-Lu-
kovszki Béla gyárigazgató 
köszöntötte, majd egy rövid 
gyárbemutató után a díjátadó 
következett: minden résztve-
vő gyermek ajándékot és a sa-
ját rajzával ellátott elismerő 
oklevelet kapott a kreativitá-
sáért. Kategóriánként az első 
három helyezett ajándékcso-

maggal térhetett haza. A nap 
talán legjobban várt programja 
a gyárlátogatás volt, mely so-
rán megnézhették a gyerekek, 
hogyan működik a régió egyik 
legnagyobb vállalata. A miskol-
ci gyár a cégcsoport egyik leg-
fiatalabb gyára, amely a korsze-
rű eszközökben és a modern 
munkakörnyezetben egyaránt 
megmutatkozik. A gyártúra 
során megtapasztalhatták a 
gyáregység egyik különleges-
ségét is, hogy az alapvető válla-
lati funkciókon (termelés, pénz-
ügy, HR, beszerzés, minőségügy, 
munkabiztonság, logisztika, in-
formatika) túlmenően a fejlesz-
téshez, prototípusgyártáshoz, 
teszteléshez kapcsolódó tevé-
kenységet is végeznek a válla-
latnál.  

A szülők beszámolói szerint ér-
dekes és hasznos is volt a gye-
rekek számára az esemény: „A 
lányom tapasztalatot szerzett 
arról, amiket korábban mesél-
tem neki, már nagyon várta, hogy 
megnézhesse, hol dolgozik apa. 
Maradandó élmény ez számára, 
és képet kapott arról is, hogy mit 
csinálnak a felnőttek, amikor dol-
goznak. – mondta Kollár Ferenc, a 
vállalat egyik munkatársa. 

A Joyson Safety Systems Hun-
gary Kft. büszke alkalmazottaira 
és tehetséges gyermekeikre.

Joyson Safety Systems
A Joyson Safety Systems a világ autóipari biztonsági rend-

szereinek piacvezető gyártója, 4,8 milliárd euró árbevétellel és 
világszerte több mint 50 000 munkavállalóval. A Joyson Sa-
fety Systems erősen elkötelezett az innováció és a fejlődés 
iránt. Az autóipar megbízható és hozzáértő partnereként biz-
tonsági rendszereket és alkatrészeket fejleszt és gyárt, me-
lyeket a járművekben világszerte használnak. Termékportfóli-
ójában megtalálhatók kormánykerekek, légzsákok, biztonsági 
övek, műanyag műszaki alkatrészek, elektronikus eszközök és 
szenzorok. Termékeiket szinte minden jelentősebb gépjármű-
gyártó cégnek szállítja világszerte.

Joyson Safety Systems Hungary Kft.
3516 Miskolc, Joyson út 1. Telefon: +36 46 408 256
E-mail: miskolc@joysonsafety.com
Web: https://www.joysonsafety.com

Az akció érvényes: 2022. 05. 07-től 2022. 05. 13-ig 
Kolynos fogkrém, 75 ml, 2653,33 Ft/l 299 Ft 199 Ft
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 109,5 Ft/tekercs 259 Ft 219 Ft
Dettol szappan, 100 g, 2990 Ft/kg 399 Ft 299 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 665,33 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Viva WC-papír, 10 tekercs, 59,9 Ft/tekercs 699 Ft 599 Ft
Baba folyékony szappan, utántöltő, 500 ml, 1198 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Fiorillo mosogatószer, 750 ml, 865,33 Ft/l 749 Ft 649 Ft
Coccolino öblítő, 1450-1800 ml, 826,89-666,11 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Elmex fogkrém+szájvíz (75 ml+400 ml) 1499 Ft 1399 Ft
Coccolino mosószer, 1,2 l, 1249,16 Ft/l 1799 Ft 1499 Ft
Ariel mosópor, 2,7 kg, 925,55 Ft/kg 2799 Ft 2499 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 2479,6 Ft/l 7199 Ft 6199 Ft
Diszperzit mennyezeti falfesték, 14 l, 449,92 Ft/l 7999 Ft 6299 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 2099,8 Ft/l 12 499 Ft 10499 Ft

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

NYÁRI KÍNAI TÁBORNYÁRI KÍNAI TÁBOR
A Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézete 2022 júniusában  
és júliusában, gimnazisták és egyetemi hallgatók részére  
kínai táborokatkínai táborokat szervez. 

A programokra hétfőtől péntekig, 9 és 16 óra között  péntekig, 9 és 16 óra között  
az Egyetemvárosbanaz Egyetemvárosban kerül sor.

Az első turnus június 27-től július 1-ig, a második július 4-től 8-ig tart.Az első turnus június 27-től július 1-ig, a második július 4-től 8-ig tart.

Az érdeklődő résztvevők a magyar és kínai tanárok segítségével  
megismerkedhetnek a kínai nyelv és kultúra értékeivel:  
a beszélt és írott nyelv alapjaival, az írásművészettel, a gasztronómiával,  a beszélt és írott nyelv alapjaival, az írásművészettel, a gasztronómiával,  
a sporttal (ping-pong és Kung Fu), az ének-zenével, a tánccal.a sporttal (ping-pong és Kung Fu), az ének-zenével, a tánccal.

És egymással!

Az ellátás (ebéd és büfé formájában) naponta háromszor biztosított.
A csoportok maximális létszáma 12-14 fő.
A részvétel díja: bruttó 20 000 Ftbruttó 20 000 Ft  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ: konfuciusz.uni-miskolc.hu l 36 30 327 46 86 l china1@uni-miskolc.hu

KONFUCIUSZ INTÉZET – MISKOLCI EGYETEM
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Május 16-án este héttől ismét a 
jövő karmester nemzedékének 
tapsolhat a zenekedvelő publi-
kum a Művészetek Házában.

Nem csupán a hangszeres 
művészek utánpótlás-nevelé-
sében, hanem a dirigensek kö-
vetkező generációjának kép-
zésében is próbál segédkezni a 
Miskolci Szimfonikus Zenekar. 
Immáron ugyanis három éve 
töltik Miskolcon gyakorlatu-
kat a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem karmester sza-
kos hallgatói. Az ifjú dirigensek 
a Miskolci Szimfonikusok élén 
adnak számot tudásukról. Ezek 
az alkalmak egészen más típu-
sú munkát jelentenek a zenekar-
nak, hiszen egy próbafolyama-
ton belül több stílusú növendék 
is irányítja őket; folyamatosan 
alkalmazkodni kell, ugyanakkor 
támogatni őket ebben a tanulá-
si folyamatban. Természetesen 

a diákokat nagyszerű tanárok 
is segítik, úgy mint Medveczky 
Ádám és Ménesi Gergely. A gya-
korlatok végeztével a növendé-
kek vizsgakoncertjén, diploma-
koncertjén is közreműködik az 
együttes, így a miskolciak első-
ként ismerhetik meg a jövő nagy 
karmester nemzedékének jelölt-
jeit.

A koncertekre a zenekar 
bérleteseinek a belépés ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a Filharmónia és 
a Művészetek Háza jegypénz-
tárakban lehet az idei bérletük 
bemutatásával.

Műsor: Brahms: Akadémi-
ai ünnepi nyitány – vezényel: 
Naaman Saad; Mozart: A-dúr 
klarinétverseny (Mészáros Dá-
niel), vezényel: Teremi Dárius; 
R. Strauss: Till Eulenspiegel vi-
dám csínyjei – vezényel: Tom-
pa Ábel; Liszt: Les Préludes – 
vezényel: Pánczél Tamás.

Segítő jobb az ifjú 
dirigenseknek

Az ifjú dirigensek a Miskolci Szimfonikusok élén adnak számot 
tudásukról

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MÁJUS 9., 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 A Perecesi Bányász Fúvószenekar 
jubileumi koncertje (12) 19:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 
Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 10., kedd 06:00 Az előző esti adás is-
métlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 A deszka népe 
(színházi magazin) (12) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 11., szerda 06:00 Az előző esti adás is-
métlése (12) 09:00 Képújság (12) 14:00 Ün-
nepi közgyűlés (Élő közvetítés a Miskol-
ci Nemzeti Szanházból) 18:00 Miskolc Ma 
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Basszuskulcs ism. (12) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Ünnepi közgyűlés ism. (12) 20:00 Mis-
kolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 12., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság  (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Promenád 
(kulturális magazin) (12) 19:00 Mis-

kolc Ma ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Kilátó ism. (köz-
életi magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12) 

MÁJUS 13., péntek 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 Fogadóóra (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-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 14., szombat 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) 
ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Promenád  
(kulturális magazin) ism. (12) 20:00 Kró-
nika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 15., vasárnap 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 16:00 Hí-
vőszó (12) 18:00 Krónika (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti maga-
zin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 19:25 A Perecesi Bá-
nyász Fúvószenekar jubileumi koncertje (12) 
20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

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

könyv(társas)fesztivál, Központi könyvtár
15:00 DVTK-Astra, labdarúgó-mérkőzés, női 

NB I., 19. forduló, DVTK Edzőközpont
19:00 Éjszakai fürdőzés és Szaunaest, Bar-

langfürdő
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-mérkőzés, 
NB II. 36. forduló, DVTK Stadion

MÁJUS 9., hétfő
10:00 Iskolára hangoló II., József Atti-

la Könyvtár
10:00 Szemezgető: könyvajánló, József At-

tila Könyvtár
10:30 Iskolára hangoló III., József Atti-

la Könyvtár
16:00 Játsszunk együtt!, Tompa Mihály 

Könyvtár
16:30 Gyógyulat önképzőkör, Kaffka Mar-

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

vi Könyvtár
20:00 DVTK-Soroksár, labdarúgó-mérkőzés, 

NB II. 36. forduló, DVTK Stadion

MÁJUS 10., kedd
8:30-18:00 Hangszert a kézbe – hangszer-

kiállítás, Művészetek Háza, Nagyterem
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály 

Könyvtár
13:30 Gyógynövények itthon és a dzsun-

gelben, Tompa Mihály Könyvtár
15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-

vi Könyvtár
16:30 Kovács Manyi Miskolci akvarellek 

című kiállításának megnyitója, Köz-
ponti könyvtár

MÁJUS 11., szerda
8:30-18:00 Hangszert a kézbe – hangszer-

kiállítás, Művészetek Háza, Nagyterem
14:00 Miskolc város napja, színes progra-

mok a Szent István téren
16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kéz-

műves délután, Petőfi Sándor Könyvtár

16:00 Anyanyelvi játékok, játékos anya-
nyelv, Tompa Mihály Könyvtár

17:00 Miskolc város napja, Miskolci Illés 
EmlékZenekar, Szent István tér

19:00 Miskolc város napja, Sky Fanatic, 
Szent István tér

20:30 Miskolc város napja, Carson Coma, 
Szent István tér

MÁJUS 12., csütörtök
8:30-15:00 Hangszert a kézbe – hangszer-

kiállítás, Művészetek Háza, Nagyterem
9:00 Miskolc Város Bora 2022 borverseny, 

Avasi Bortanya
10:00 Babusgató klub, Központi könyvtár, 

gyermekkönyvtár
10:00 Mesés mesék, Petőfi Sándor Könyvtár
16:30 Mesék a dobozból, József Atti-

la Könyvtár
16:30 Francia klub, Szabó Lőrinc Idegen-

nyelvi Könyvtár
X. Avasi Borangolás, avasi pincesorok

MÁJUS 13., péntek
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi 

Sándor Könyvtár
14:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi Sándor 

Könyvtár
14:30 Bócz Sándor Operabarátok Klubja, 

Központi könyvtár
16:00 Fonaltündérek klubja, Petőfi Sán-

dor Könyvtár
16:00 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegen-

nyelvi Könyvtár
16:30 Varga Éva: Kétszáz ajtó, kiállí-

tásmegnyitó, Művészetek Háza Kor-
társ Galéria

18:00 Dumaszínház – Az eltitkolt igaz-
ság, Kőhalmi Zoltán önálló estje, Mű-
vészetek Háza

19:00 Az élet egy kabaré – a Spirit Szín-
ház előadása, Ady Endre Művelődési Ház

X. Avasi Borangolás, avasi pincesorok

MÁJUS 14., szombat
13. Játékos VárosJárás – Kulturális társasjá-

ték diákok, családok, közösségek számára, 
téma: „Miskolc és az irodalom”

15:00 V. Magyarnóta és operett zenés 
délután, Gárdonyi Művelődési Ház

16:00 DVTK-MTK, labdarúgó-mérkőzés, női 
NB I. 20. forduló, DVTK Edzőközpont

X. Avasi Borangolás, avasi pincesorok

MÁJUS 15., vasárnap
9:00-13:00 Termelői nap, Erzsébet tér

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: 
MÁJUS 5-11., csütörtök-szerda: 
15:30 Doctor Strange az őrület mul-
tiverzumában | 17:45 Downton Ab-
bey: Egy új korszak kezdete | 20:00 
Soha, néha, mindig | MÁJUS 12-15., 
csütörtök-vasárnap: 17:30 A hős | 
MÁJUS 12-18., csütörtök-szerda: 
15:30 és 20:00 Katinka | MÁJUS 16-
18., hétfő-szerda: 17:30 A világ leg-
rosszabb embere

• Művészetek Háza, Béke-terem: 
MÁJUS 5-11., csütörtök-szerda: 
16:00 Melegvizek országa | 18:00 
Camelot – Harcok trónja (kivéve 11-
én) | 20:15 Kis lecke a szerelemről (ki-
véve 11-én) | MÁJUS 11., szerda: 18:00 
Nagy az én családom – Földes | MÁ-
JUS 12-18., csütörtök-szerda: 16:00 
A gigantikus tehetség elviselhe-
tetlen súlya | MÁJUS 12-15., csü-
törtök-vasárnap: 18:00 Annette | 
MÁJUS 16-18., hétfő-szerda: 18:00 
Vezess helyettem

• Cinema City: MÁJUS 5-11., csütör-
tök-szerda, naponta több időpont-
ban A rosszfiúk | Az elveszett város 
| Camelot – Harcok trónja | Doctor 
Strange az őrület univerzumában 
| Downton Abbey: Egy új korszak | 
Encanto | Legendás állatok: Dumb-
ledore titkai | Minden, minden-
hol, mindenkor, Morbius | Nyuszi 
suli – A Húsvét mentőakció | Pipia-
na Hoppsz és a sötétség hörcsöge | 
Pirula Panda | Rohammentő | Sonic, 
a sündisznó 2

MOZIMŰSOR

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

MÁJUS 10., kedd 10:00 A helység kala-
pácsa, bérletszünet, Kamara | 19:00 Mág-
nás Miska, Egyetemi bérlet, Nagyszínház | 
19:00 Vojáger, Játékszín

MÁJUS 11., szerda 19:00 Idesereglik, 
ami tovatűnt – Óda az énekesmadár-
hoz, Magyar Állami Népi Együttes előadá-
sa, Nagyszínház 19:00 Vadkacsa, Játékszín

MÁJUS 12., csütörtök 10:00 A helység ka-
lapácsa, bérletszünet, Kamara | 16:00 Ha-
tártalan napok: Kassai Polgárok – A 
Grosschmid család, kiállításmegnyitó, Nagy-
színház, nézőtéri társalgó | 17:00 Határtalan 
napok: Bemutatkozik a Kassai Polgá-
ri Klub, beszélgetés, Kamaraszínház, nézőtéri 
társalgó | 19:00 Határtalan napok: Őrjárat 
– Ifj. Havasi Péter önálló estje, Játékszín | 
19:30 Linda Vista, bérletszünet, Kamara

MÁJUS 13., péntek 10:00 Határtalan na-
pok: A császár új ruhája, a kassai Thália 
Színház vendégjátéka, Kamaraszínház | 17:00 
Határtalan napok: Közös gyökereink, 
kerekasztal-beszélgetés, Játékszín | 18:00 
Hermelin, bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 
Határtalan napok: Kaland, a kassai Thália 
Színház vendégjátéka, Kamaraszínház

MÁJUS 14., szombat 11:00 Kakaókon-
cert, Nagyszínház, nézőtéri társalgó | 19:00 
A revizor, Balikó Tamás-bérlet, Nagyszínház 
| 19:00 Határtalan napok: A Noszty fiú 
esete Tóth Marival, a kassai Thália Szín-
ház vendégjátéka, Kamaraszínház | 19:00 
Gépnarancs, Játékszín

A MISKOLCI NEMZETI 
SZÍNHÁZ MŰSORA

A II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár szomba-
ton hatodik alkalommal ren-
dezi meg könyvtári majálisát.

Irodalmi kötődésű já-
tékokkal, kézműves fog-
lalkozásokkal, különféle 
mesterségbemutatókkal, ter-
mészetismereti foglalkozás-
sokkal, színpadi produkciók-
kal és a Kossuth-díjas Gryllus 
Vilmossal hagyja maga mö-
gött kétéves kényszerszüne-
tét a megyei könyvtár majá-
lisa. Csoma-Simon Mária, az 
intézmény általános igazga-
tóhelyettese az eseményt be-
harangozó sajtótájékozta-
tón emlékeztetett: mindezt 
2019-ig mindig úgy rendezték 
meg, hogy az Miskolc napjá-
hoz minél inkább kapcsolód-
jon. Most sincs ez másképp, 
a május 11-ét övező program-
sornak idén is szerves része a 
könyvtári majális. A biblioté-
ka célja továbbra is a könyvek 
világának megismertetése és 
megszerettetése.

Az intézmény az őszi köny-
ves vasárnaphoz hasonlóan 
ismét olyan vetélkedőkre és 
mesés feladványokra hívja já-
tékos kedvű olvasóit, mely-
nek középpontjában az ol-
vasmányélmények állnak: a 
Mackókaland során mézes 
puszedliért küzdenek majd 
a játékosok; mindeközben a 

Mesebirodalomban óriás be-
tűkockák kínálnak szórako-
zást, melyekből ki lehet rakni 
kedvenc mesecímüket.

Ezek az alkalmak az intéz-
mény leglátogatottabb ren-
dezvényeit képezik Miklós 
Katalin szerint. A gyermek-
könyvtár vezetője olyan jóízű 
szórakoztatásként aposztrofál-
ta a majálist, melyben a mese, 
az irodalom, a zene és a tudás 
közvetítése egyaránt fontos 
szerepet játszanak.

A rendezvényen a játékok 
mellett kulcsszerepet kapnak 

az ismeretterjesztő progra-
mok: az Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság munkatár-
sainak jóvoltából természet-
ismereti foglalkozások várják 
a fiatalokat; a Fügedi Márta 
Népművészeti Egyesület mes-
tereinek segítségével textil- és 
csuhéfigurákat készíthetnek 
a résztvevők; mindemellett 
Berényi László energiaforrá-
sokról szóló előadása is iz-
galmasnak ígérkezik. A nap 
zárásaként általános iskolás 
színjátszó csoportok segít-
ségével Illés Adrienn: Dorka 

és a törpék című meseköny-
ve is megelevenedik. Ahogy a 
gyermekkönyvtárosok fogal-
maztak: a szabadtéri fesztivál 
minden korosztály számá-
ra tartogat érdekes, hasznos, 
szórakoztató, de leginkább 
könyv- társas programokat.

A május 7-én, szombaton 
megtartandó szabadtéri fesz-
tivál helyszíne ezúttal is a 
könyvtár Népkert mellett ta-
lálható központi épülete és az 
előtte lévő tér. A részletes prog-
ram a minap.hu-n olvasható.

BÓDOGH DÁVID

Visszatér a könyvtári majális

A programmal a bibliotéka célja továbbra is a könyvek világának megszerettetése. Fotó: Mocsári L. 

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában május 8-án, va-
sárnap 16 órától a felsővárosi re-
formátus templomból közvetíte-
nek. Igét hirdet: Kulikné Farkas 
Tímea lelkipásztor.

Május 8-án van a papi hivatá-
sok vasárnapja. Ezen a napon a 
10 órakor kezdődő szentmisén 
ünneplik a felsőhámori templom 
Szent Flórián-búcsúját.

HARANG-HÍREK

Vasárnap 17 órától tartják a 
Művészetek Házában a Pe-
recesi Bányász Koncert Fú-
vószenekar tavaly elmaradt 
jubileumi hangversenyét.

A májuskosár sokszínűsé-
gével vetekedő programmal 
készül a pandémiás nehézsé-
geken túllendült Perecesi Bá-
nyász Koncert Fúvószenekar, 
melyben bármely korosztály 
megtalálhatja a számára ked-
ves zenét. Az előadók egye-
bek közt olyan indulókkal 

és operettekkel hozakodnak 
majd elő, melyek egytől egyig 
énekre és/vagy táncra ösztö-
kélik a publikumot – ezt hiva-
tott megtámogatni a Miskolci 
Nemzeti Színház énekeseinek 
és táncosainak a közreműkö-
dése is a vasárnapi hangver-
senyen. A harminchét mu-
zsikus játékát Lendvai Péter 
és Ács Gyula karmesterek 
felváltva vezénylik majd. A 
koncert szervezője a Bányász 
Kulturális Egyesület. 

B. D.

Ünneplik a jubileumot
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Ejtőernyős ugrások, látványos lé-
gibemutatók, sétarepülés, nosztal-

giajárművek, valamint különböző 
családi és színpadi programok – 

így búcsúzott el a Borsod Megyei 
Repülő Klub és Miskolc közössége 

az idén 91 éves városi reptértől. 
Szombaton, a repülőtér utolsó 

üzemnapján rengetegen látogat-
tak ki a Miskolc és Szirmabesenyő 

között található területre: sokan 
azért, hogy nosztalgiázzanak, feli-
dézzék az ezen a helyen átélt, régi 
repülőnapok emlékeit, mások pe-

dig azért, hogy mindezt gyermeke-
iknek, unokáiknak is megmutas-
sák. A végső búcsú előtt néhány 
nappal Veres Pál polgármestere 
bejelentette, hosszas előkészítő 

és háttérmunka után találtak egy, 
repülőtér kialakítására alkalmas 

területet Sajópetri határában, ide 
költözhet majd át a Borsod Megyei 

Repülő Klub is. Fotó: Juhász Ákos

Elbúcsúztak  
a reptértől 

Gazdikereső
Ezen a héten Villámot (6037.), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új 
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Forrásvölgy
Fajta: keverék
Kor: 13 év
Neme: hím
Szín: fekete
Súlya: 35 kg
Magasság: 60 cm

Villám egy 13 éves, imádniva-
ló, bújós és nagyon kedves kan 
kutya. Társával, Artúrral került 
be a telepre (őt jövő héten mutat-
juk be a lapunkban). Számára a 
legjobb az lenne, ha a kis barátjá-
val együtt fogadnák örökbe.

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 

helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk 
ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 
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HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Lehet, hogy egy nehéz döntést 
kell a héten meghoznia, de ha elhatározza magát, meg-
szabadul egy tehertől. Ne halogassa tovább a dolgot, 

főleg, ha már tudja, mit akar, csak még nem meri kimondani.

Bika (04. 21.–05. 21.) Még az önhöz közelállók sem 
tudnak olvasni a fejében, ezért ha szeretne valamit, ak-
kor arra meg kell kérnie őket. A legrosszabb, ha csend-

ben marad és megsértődik, ha nem az történik, amit szeretne.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Jó a humora, és a környezete 
szereti is a vicceit, de most egy kicsit túllő a célon, meg-
sérthet valakit, ráadásul ezt nem is veszi észre. Figyel-

jen, és ha úgy látja, hogy túl messzire ment, kérjen bocsánatot!

Rák (06. 22.–07. 22.) Az újdonságok általában meg-
ijesztik, de ne kezelje tragikusabban a helyzetet, mint 
amilyen valójában! Ha higgadt marad, és nem fél új 

dolgokat kipróbálni, gyorsan megszokja a változást.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Könnyelmű ígéretet tett 
valakinek, és most nehezére esik megtartani a szavát, 
azt azonban nem szeretné, hogy valaki csalódjon ön-

ben. Legközelebb majd jobban meggondolja, mire mond igent.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Nagy felelősség nyomja a vál-
lát, mert úgy érzi, egy ön által elvállalt dolog annyira 
fontos, hogy senki másra nem meri rábízni. Nyugod-

jon meg, lesz módja arra, hogy megoldja a problémákat.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) A jövőjén tűnődik, és aggo-
dalmait a párjával is megosztja, aki nem tudja meg-
nyugtatni. A legjobb amit tehet, ha a jövőnek csak azon 

részleteivel foglalkozik, amelyekre van ráhatása.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Időnként ne felejtsen el hát-
ra is nézni! Lehet, hogy valaki megirigyli a sikereit, és azt 
forralja, hogy megkeseríti az ön életét. Vigyázzon, mert 

az illető talán attól sem fél, hogy a magánéletébe kössön bele.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nagy terveket szövöget, az ál-
modozásból azonban nem lehet megélni. Bármennyire 
nehéz is, ha szeretné, hogy sikerüljenek, néha áldoza-

tot kell hoznia, és le kell mondania a fontos dolgokról is.

Bak (12. 22.–01. 20.) Úgy érzi, soha nem ér a dolgai 
végére, mire az egyik munkát elvégzi, három másik jön. 
Ne hajtsa olyan keményen magát, nem dől össze a vi-

lág, ha marad egy kiskanál a mosogatóban éjszakára.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Izgalmas lehetőség kínálko-
zik a jövőjével kapcsolatban, a döntést viszont gyorsan 
kell meghoznia. Ha igazán fontos önnek ez, akkor ne 

habozzon, úgyis talál majd rá módot, hogy minden mást megoldjon.

Halak (02. 20.–03. 20.) Akarata ellenére megbánt-
hatja valaki, mert a szokásosnál érzékenyebb most. Ne 
vegyen mindent úgy a szívére, és ha a másik megpróbál 

bocsánatot kérni, ne kéresse magát sokáig.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Sudoku
Akkor és most. A fekete-fehér, 1955-ben készült felvételen az Er-
zsébet tér látható az Avastól nézve, csakúgy, mint a napokban ké-
szült párján. Az Erzsébet tér egyike a város legrégebbi tereinek, ki-
alakításában nagy szerepet játszottak az esztétikai szempontok, 
ugyanis a korábban itt állt, lebontott malom helyén rálátás nyílt az 
avasi gótikus templomra és a Szinvára. Az 1890-es években Pap-
malom, később Fürdő térnek nevezték, Erzsébet térnek csak ké-
sőbb nevezték el, de rövidebb ideig hívták Szabadság térnek is. A 
fürdő épületét 1892-ben kezdték építeni, ugyanekkor épült a vele 
szemben lévő a Diószeghy-ház, de a téren helyezkedik el az egy-
kori Aranyszarvas patikának helyet adó saroképület, szembe-
szomszédja, a Steinfeld-ház, az Erzsébet tér 1. szám alatti Pata-
ky-Arday-ház, valamint a Miskolci Akadémiai Bizottság székháza 
is. Az első szökőkutat és virágágyásokat 1912-13-ben alakították 
ki. Legutóbb 2010-ben korszerűsítették az Erzsébet teret, ekkor 
bontották ki újra a Szinvát és alakították ki az új Erzsébet hidat is. 
(Tajthy Ákos szövege, Mocsári László fotója, a régi felvétel forrása: 
Fortepan/Pálfi Balázs)

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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