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Városünnep újra együtt 

Az elmúlt két, járvánnyal terhelt év után idén végre a hagyo-
mányos időpontban, május 11-én, vagyis Miskolc napján, a 
Miskolci Nemzeti Színházban adták át a városi kitüntetéseket 
és díjakat az azokra érdemes személyeknek és szervezeteknek. 
Miskolc város díszpolgára kitüntető címet Balogh Kálmán 
cimbalomművésznek és Boros Árpádnak, a Diósgyőri Kohá-
szat egykori gazdasági igazgatójának adományoztak.

A hagyományoknak megfe-
lelően koszorúzással vette kez-
detét Miskolc város napjának 
ünnepi programsorozata má-
jus 11-én. A város korábbi pol-
gármestereinek sírjainál Ve-
res Pál polgármester, Badány 
Lajos és Szopkó Tibor alpol-

gármesterek, valamint Ignácz 
Dávid jegyző rótták le kegye-
letüket. A Deszkatemetőben 
Gálffy Imre és Szentpáli István, 
a Mindszenti temetőben Hal-
may Béla, Honti Béla és Tóth 
Dezső, a Mindszenti evangé-
likus temetőben Kriza Ákos, 

az Avasi református temető-
ben pedig Horváth Lajos, Sol-
tész Nagy Kálmán és Marjalaki 
Kiss Lajos síremlékénél helyez-
ték el a kegyelet és a megemlé-
kezés virágait.

Az ünnepi díszközgyűlést 
a Miskolci Nemzeti Kamara-
színházában tartották, ahol 
harmincheten vettek át vá-
rosi elismerést. Az ünnepsé-
gen idén is ketten vették át a 
Miskolc város díszpolgára ki-
tüntető címet. Köztük Balogh 
Kálmán miskolci születésű 
cimbalomművész, aki a világ 

számos táján népzenészekkel, 
szimfonikus és dzsesszzene-
karokkal, illetve kortárs ze-
nei együttesekkel is fellépett. 
Ugyancsak díszpolgári elisme-
rést vehetett át Boros Árpád, a 
diósgyőri kohászat nyugalma-
zott gazdasági igazgatója.

A város napja alkalmából 
megtelt a Szent István tér is. Fer-
geteges programkínálat fogadott 
mindenkit Miskolc főterén: in-
teraktív programok, játékos ve-
télkedők és koncertek kicsik és 
nagyok számára egyaránt.

Folytatás a 3. oldalon

Az első fázisban olyan bon-
tási munkák következnek, 
amelyek a Petőfi, illetve a 
Meggyesalja utcákon részle-
ges útlezárásokat igényelnek 
a nyári hónapok folyamán.

A projekt keretében a kö-
vetkező 14 hónap során meg-
nyitják a Petőfi és Meggyesalja 
utcák közötti tömböt a Dayka 
utca meghosszabbításaként 
kiépítendő új, kétsávos útsza-
kasz számára. Ha elkészül, a 
tervek szerint 2023 tavaszától 
ez fogja kiváltani a Rácz utcai 
közlekedést. A cél a belváros, 
a Szent István tér környezeté-
nek forgalmi terhelését csök-
kenteni, optimalizálni. Rövid 
ideig tartó, részleges sávle-
zárásokra kell számítaniuk 
az autósoknak a következő 

mintegy három hónapban a 
Petőfi utca érintett szakaszán. 
A pontos forgalomtechnikai 
tervek még készülnek, de már 
tudható, hogy időről időre le 
lesz zárva egy sáv a Petőfi ut-
cán. Ilyenkor a Diósgyőr irá-

nyába tartó forgalom a Bartók 
teret megkerülve haladhat a 
célja felé. A gyalogosforgalmat 
ugyancsak a Hunyadi utca, il-
letve a Meggyesalja utca felé 
terelik el a körzetből.

Folytatás a 2. oldalon

Az ünnepi díszközgyűlést a Miskolci Nemzeti Színházban tartották, ahol harmincheten vettek át városi elismerést. Fotó: Mocsári László

Hamarosan indul a Dayka átkötése
Béres Attila mellett Rusznyák 
Gábor főrendező Szőcs Artur 
rendező, valamint Kozma At-
tila, a Miskolci Balett művé-
szeti vezetője beszélt a nyári 
pihenő után induló szezonról 
a színház szerdán tartott évad-
hirdető sajtótájékoztatóján.

Az elmúlt két évben a Mis-
kolci Nemzeti Színház is a vi-
lágjárvány hatásaival küzdött: 
igyekezett visszacsalogatni a 
nézőket, illetve próbálta meg-
tartani a csapatát – ezzel kezdte 
az új évad bemutatóján gondo-
latai tolmácsolását Béres Attila 
igazgató, aki az önkormány-
zatnak és a kormányhivatalnak 
egyaránt megköszönte, hogy 
támogatták a nehéz időkben is 
a színházat.

– A törekvéseink – a kapott 
segítségnek hála – nagyrészt célt 

értek. Köszönjük a közel három-
száz alkalmazottunk nevében is, 
hogy együtt tudtunk maradni – 
fogalmazott Béres Attila, aki azt 
is hangoztatta, a miskolci teát-
rum továbbra is a leglátogatot-
tabb a vidéki színházak közül.

– A néző mindig lábbal sza-
vaz: eljön, vagy nem jön el. A 

Miskolci Nemzeti Színház éves 
nézőszáma azt mutatja, jó úton 
járunk. Nem volt könnyű visz-
szacsalni az embereket a néző-
térre. Ehhez kell egy jó műsor, 
ehhez kell egyfajta minőség: a 
következő évadban is ezekre tö-
rekszünk – mondta az igazgató.

Folytatás a 7. oldalon

Nagy címekben gazdag évad 

Kozma Attila, Szőcs Artur, Béres Attila és Rusznyák Gábor. Fotó: M.L.

MEGÚJULT AZ EMLÉKHÁZ 
Újra megnyitotta a kapuit az érdeklődők számára 
Herman Ottó egykori lillafüredi nyaralója. Az épü-
let 1951-ben került a miskolci múzeum kezelésé-
be, első állandó kiállítása Herman Ottó életpályáját 
mutatta be, a mostani pedig a múzeum névadójá-
nak életébe, munkásságába, miskolci és hámori-lil-
lafüredi kötődéseibe enged betekintést. Cikk a 11. 
oldalon

MÉRFÖLDKŐNÉL  
Az idei Miskolc város napja a diákön-
kormányzat számára is különleges 
alkalom volt. Szintúgy közgyűlést 
tartottak, amelyen egyebek mellett 
egy jövőbeni ifjúsági közösségi tér 
létrehozásáról és a MIDÖK struktu-
rális átalakulásáról is szó volt. Cikk a 
6. oldalon

ÁTADTÁK A FUTÓKÖRT
Újabb régi álma valósult meg a városnak: 
pénteken hivatalosan is átadták a népkerti 
futókört. Néhány alapvető szabály mellett a 
belváros központjától gyakorlatilag öt perc-
re egy modern, egy kilométer hosszú, kife-
jezetten futásra kialakított rekortán borítá-
sú pálya várja a sportolni vágyókat. Cikk a 9. 
oldalon

Péntek délután vette kez-
detét, vasárnap délután 
pedig egy izgalmas haj-
rával zárult a Miskolci 
Ötletmaraton – Fesztivál 
és verseny 48 órában című 
programsorozat, melyhez 
hasonlót hazánkban eddig 
összesen csak kétszer szer-
veztek.

Az esemény megnyitóján 
Varga Andrea, Miskolc al-
polgármestere köszöntötte a 
megjelenteket; beszédében 
a részvételiség fontosságá-
ra hívta fel a figyelmet. Mint 
emlékeztetett, két és fél év-
vel ezelőtt indult a folyamat: 
„Ekkor néhány civillel kö-
zösen gondolkodva arra ju-
tottunk, hogy Miskolcon hi-
hetetlenül sok aktív és tenni 
akaró ember van, és nagyon 
fontos lenne az, hogy ők tud-
ják formálni, alakítani azt, 
hogy milyen városban él-
jünk a továbbiakban. Ennek 
kapcsán alakult ki az az el-

képzelés, hogy létre kell hoz-
nunk egy részvételi koncep-
ciót, aminek a legfontosabb 
üzenete, hogy mi, miskolci-
ak vagyunk azok, akik a vá-
rosért tehetünk, akik a város 
életét formáljuk, mi vagyunk 
az ön-kormányzás. És ebben 
a részvételiségnek óriási sze-
repe és jelentősége van” – fo-
galmazott.

Varga Andrea szerint az-
zal, hogy a város közössége 
elindult ezen az úton, egyút-
tal vállalta azt is, hogy meg-
tanul bízni abban, hogy a kö-
zös jó szándék és tenni akarás 
eredményre vezet. Meg kell 
emellett tanulni módszereket 
és eszközöket, melyek a pár-
beszédben segítenek minket, 
és párbeszédre kell szólítani 
egymást. – Végül együtt kell 
működnünk annak érdeké-
ben, hogy a javaslatok, ötle-
tek, gondolatok tényszerűen 
megvalósulhassanak – tette 
hozzá.

Folytatás a 2. oldalon

A közösségeket  
szólítják meg 

A nyár során a Petőfi és a Meggyesalja utcákon lesznek részle-
ges útlezárások. Fotó: M. L.

Rögtönzött csapatok dolgozták ki az ötleteket. Fotó: Juhász Á.



Péntek délután vette kezde-
tét, vasárnap délután pedig 
egy izgalmas hajrával zárult 
a Miskolci Ötletmaraton.

Folytatás az 1. oldalról

Az ötletmaraton menetének 
első lépéseként a civilek először 
olyan ötleteket nyújthattak be 
a szervezők felé április végéig, 
melyek élhetőbb hellyé tehetik 
Miskolcot. Ezt követően tény-
legesen jelentkezniük kellett az 
eseményre, ahol múlt hét végén 
rögtönzött csapatok dolgozták 
ki az ötleteket mentorok se-
gítségével egészen a megvaló-
síthatóságig. Az ötletmaraton 
negyvennyolc órája egyfelől 
munka volt, másrészt a szer-
vezők szerették volna mindezt 
oldott hangulatban, jó közös-
ségben megvalósítani. Ezért a 
résztvevők számára koncertek-
kel és egyéb kikapcsoló progra-
mokkal is készültek.

– Az a célunk, hogy ezeket 
a javaslatokat minél jobban 
bevonjuk Miskolc életébe – 
mondta el érdeklődésünkre Ve-
res Pál, aki szerint a jelenlévők 
ismertették azokat a gondola-
tokat és javaslatokat, amiktől 
szebb lesz a város. A polgár-
mester hozzátette: a Nagy-Mis-
kolc Programban is éppen ezért 
tették egyértelművé, hogy a vá-

ros közösségeit kell megerősíte-
ni. Ennek mentén pedig azokat 
a kidolgozott ötleteket díjazták, 
amik közösségeket szólítanak 
meg, továbbá a felelősségi rend-
jük is megvan, s melyek a város 
egészét célozzák.

– Aktívak és innovatívak vol-
tak a résztvevők. Negyvennyolc 
órán át tanulhatták azt, hogy 
egy-egy döntéshozatal milyen 
felelősséggel, paraméterekkel és 

folyamatokkal jár – értékelte a 
városvezető a hétvégét.

A megszületett civil kezde-
ményezések egy részéhez a vá-
ros résztvevőként társul majd, 
de lesz olyan, amiben magára 
vállalja a koordinálást is. Ilyen 
lehet például a Szinva mentén 
tervezett „zöldfolyosó” kon-
cepciójába való bekapcsolódás 
is vagy épp az ifjúsági és közös-
ségi terek kialakítása.

A legjobbnak ítélt ötletgaz-
dacsapat, a Végtelen Lehető-
ségek SE egy extrémsport-, 
skate- és kerékpárpark kiala-
kítását és üzemeltetését vál-
lalta, mindennek helyszíné-
ül az Y-híd alatti betonplacc 
hasznosítása is felmerült. Ám 
nem kizárt, hogy az Avastető 
fejlesztésénél is visszaköszön 
majd a szabadidőpark gondo-
lata.

– Úgy gondoljuk, hogy ez 
részben az elmúlt két napban 
belerakott közös munka gyü-
mölcse. Úgy tervezzük, hogy 
ezt az intenzív munkát, amit 
itt sikerült elkezdeni, a kö-
zeljövőben is folytatni fogjuk. 
A felajánlókkal is felvesszük 
a kapcsolatot – kezdett bele 
terveik felsorolásába Vasz-
kun Anita, a győztes egység 
tagja – hozzátéve: rövidesen 
nekilátnak az egyesületi for-
ma létrehozásához, a hely-
szín konkretizálásához és az 
edzésformák közös kidolgo-
zásához is.

A második helyezett a Szebb 
Miskolcért önkéntes szemét-
szedéseket szervező csapata 
lett, míg a harmadik legjobb 
projektterv a Miskolci Erőle-
ves nevű lett, ami a különbö-
ző miskolci városrészek össze-
kötését, egymás „fűszerének” 
megismerését tűzte ki célul. 
Az első három helyezett anya-
gi támogatást kapott, emellett 
a Miskolci Ötletmaraton mel-
lé beállt vállalkozók külön-
díjakat ajánlottak fel, míg a 
projektje továbbgondolásához 
vagy megvalósításához min-
den egyes csapat részére szak-
mai támogatást ajánlottak fel 
a szervezők.
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Nem fulladtak ki a maratoni ötletelés végére 

A legjobbnak ítélt ötletgazdacsapat egy extrémsportpark kialakítását és üzemeltetését vállalta. Fotó: J. Á.
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F ogadóór ák . 
Badány Lajos 
alpolgármes-
ter lakossá-
gi fogadóórát 
tart május 18-án, szerdán 14 
órától a városháza alpolgár-
mesteri tárgyalójában. Sor-
számosztás május 16-án, 
hétfőn 8 órától a polgármes-
teri hivatal főportáján. A fo-
gadóórára tíz sorszámot osz-
tanak ki.
Szarka Dénes 
önkormányzati 
képviselő foga-
dóórát tart má-
jus 18-án, szer-
dán 17:30-tól a Herman Ottó 
Általános Iskolában (Geszte-
nyés utca 25.).
Erdei Sándor 
Zsolt önkor-
mányzati kép-
viselő fogadóó-
rát tart május 
21-én, szombaton 14 órától 16 
óráig a Vologda utcai játszó-
téren.

Újraindultak a szökőkutak. 
Miskolc város napján, szer-
dán beindították a város 
szökőkútjait. A látványossá-
gok különböző időpontokban 
működnek, meghatározott 
program szerint, egészen nyár 
végéig. A Szinva teraszon, a 
Hősök terén, a Centrum előtt, 
az Erzsébet téren, a Népkert-
ben, a Kilián-déli Otthon ét-
terem előtt, a Generali Aréna 
előtt, az Árpád utcai szolgálta-
tóház előtt, valamint a Petőfi 
téren egyaránt szeptember 
2-áig, minden nap 11 és 21 óra 
között csodálhatjuk a csobo-
gó szökőkutakat. Az Újgyőri 
főtér szökőkútja minden nap, 
11 órától este 7-ig üzemel. A II. 
János Pál pápa téren találha-
tó szökőkút ellenben egészen 
este 10 óráig üzemel, szintén 
május 11-étől szeptember 
2-áig. A fentiektől eltérő üze-
meltetési idő előfordulhat, 
például hőségriadó elrendelé-
se esetén.

HÍREK RÖVIDEN

A Dayka utca meghosszab-
bítását célzó, a Petőfi utca, 
a Meggyesalja, a Rácz utca 
és a Kálvin utca elejét érin-
tő beruházás hamarosan 
elindul.

Folytatás az 1. oldalról

A leendő új útszakasz kiépí-
téséhez elengedhetetlen bon-
tási munkák zajlanak a nyár 
folyamán a projekt első üte-
mében, és a bontási munkák, 
az építőanyag elszállítása ér-
dekében igénybe kell venni 
egy-egy sávot.

A nyár végén hasonló lesz 
a helyzet a tömb másik olda-
lán, a Meggyesalja utcán a 
Reményi és Rácz utcák közé 
eső szakaszon, ahol szintén 
egyik vagy másik sávot le-
zárják majd egy időre, a jár-
dákat ugyancsak. A Megy-
gyesalja utcai házak lakóik 
általi megközelíthetősége 
mindig biztosítva lesz.

A Petőfi utca – Dayka utca 
kereszteződésének környe-
zetében a nyár folyamán 

várhatóan egy hétvégére tel-
jes szélességében is le kell 
zárni a Petőfi utcát, a ter-
vek szerint egy-két napra, 
amikor a Petőfi utca 11/A, 
háromszintes épület bon-
tása zajlik. Ekkor minden 
forgalmat a Hunyadi, illetve 
a Meggyesalja utcákra kell 
majd átterelni időlegesen. 
Ugyancsak lesz olyan több-
hetes időszak (nyár végén 
vagy ősz elején), amikor a 
Meggyesalja utca Reményi 
és Rácz utcák közötti sza-
kaszára vár teljes lezárás. A 
bontás és építés időszakai-
ban a környéken élőknek és 
közlekedőknek mindenképp 
a tehergépjármű-forgalom 
(bontási anyagot, építőanya-
got szállító kocsik) megnö-
vekedésére kell számítaniuk.

A beruházás harmadik és 
negyedik üteme idén ősszel 
és jövő tavasszal esedékes, az 
már a Rácz utcát és a Kálvin 
utcát is érinti. A lezárásokról 
folyamatosan tájékoztatjuk 
olvasóinkat.                          MN

TESTVÉRVÁROSI LÁTOGATÁS. Miskolc testvérvárosából, a németországi Aschaffenburgból érkeztek ven-
dégek, hogy a két fél tovább építse jó viszonyát, és tapasztalatokat cseréljenek egymással a városvezetők. A 
német település és Miskolc huszonöt éve ápol jó kapcsolatot, a városok új vezetői azonban a pandémia miatt 
még csak most tudtak személyesen találkozni. Aschaffenburg főpolgármestere szerint először a polgárok, az 
önkéntes tűzoltók és az iskolák között alakult ki kapcsolat, később pedig már politikai szinten is együttmű-
ködtek a vezetők. A látogatásra tematikus talákozókkal készült a városvezetés, de a német delegáció a szak-
mai beszélgetések mellett a kikapcsolódásra és Miskolc megismerésére is szorított időt. Fotó: Mocsári László

A leendő új útszakasz kiépítéséhez szükséges bontási mun-
kák zajlanak a nyár folyamán. Fotó: M.L.

Kezdésnek két miskolci zeb-
ránál alkalmaztak új, Nyu-
gat-Európában már minden-
naposnak számító felfestést.

Fehér színűek, csupán né-
hány méter hosszúak és életeket 
menthetnek azok a szaggatott 
vonalak, amelyek mostantól az 
Avason, a Klapka György utcán 
található gyalogátkelőhely előtt 
öt méterrel jelzik az autósok-
nak, hol kell megállniuk, mi-
kor gyalogos kel át az úton. Ez 
a fajta felfestés Nyugat-Európá-
ban már bevett gyakorlat, most 
viszont nálunk is lehetővé vált 
a használata. A közelmúltban 
módosították ugyanis a gyalog-
átkelőhelyek kialakítására vo-
natkozó szabályokat – mondta 
el a témában tartott csütörtöki 
sajtótájékoztatón Badány Lajos, 
Miskolc alpolgármestere.

– A miskolci városvezetés 
mindig is elkötelezett volt a 
közlekedés biztonságát javító 

intézkedések bevezetése mel-
lett. Ezért is csatlakoztunk a 
Közlekedéstudományi Egye-
sület felhívásához, amely kü-
lönböző szemléletformáló, il-
letve operatív beavatkozásokat 
is javasolt a közlekedési kultúra 
napja alkalmából. Ezek egyike 
volt a megállást jelző szaggatott 
vonalak alkalmazása a mis-
kolci gyalogátkelőhelyeknél – 
hangsúlyozta. A statisztikák 
szerint a gyalogosgázolások 
nyolcvan százaléka zebrán kö-
vetkezik be. „Ez a gyalogátkelő-
hely előtt öt méterre felfestett, 
szaggatott csík párhuzamos 
közlekedés esetén kölcsönösen 
javítja az észlelést. Mind a belső 
sávban érkező gépjármű, mind 
pedig a járdáról lelépő gyalogos 
számára, hiszen a külső sávban 
megálló gépjármű nem takarja 
ki a rálátást” – részletezte az al-
polgármester.

Az újfajta felfestések alkal-
mazását a Kerékpáros Mis-

kolc Egyesület (KME) is szor-
galmazta, az első átalakított 
gyalogátkelők helyszínét velük 
együtt választotta ki az önkor-
mányzat.

– Tavaly Miskolcon hatan 
haltak meg a város területén 
közlekedési balesetben. Ez a 
húsz évvel ezelőtti adatokhoz 
hasonlítva kevésnek tűnhet, 
de a cél nyilván az, hogy sen-
ki se veszítse életét közlekedés 
közben. Ezt segíti ez az apró 

módosítás, ami még csak nem 
is kerül sokba, mégis életeket 
menthet – hangsúlyozta Kun-
halmi Zoltán, a KME elnöke.

Az önkormányzat és az egye-
sület további tizenkét gyalogát-
kelőhely átalakítását tervezi, el-
sősorban olyan útvonalakon, 
ahol a párhuzamos közlekedés 
miatt erre szükség lehet, illetve 
forgalmas iskolák, közintézmé-
nyek közelében is.          

 TAJTHY Á.

Biztonságosabb gyalogátkelőhelyek

Hamarosan kezdődik  
a Dayka-átkötés 

További tizenkét gyalogátkelőhely átalakítását tervezik. Fotó: J. Á.
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Pro Urbe 2022 díjazottak Pro Urbe 2022 díjazottak Megválasztották Miskolc város borait Megválasztották Miskolc város borait 
A borversenyre hagyományo-
san vörös-, fehér- és desszert-
bor kategóriákban lehetett 
nevezni.

Három asztal, három kate-
gória, több mint negyven bor 
– borversennyel kezdődött 
az idei Avasi Borangolás csü-
törtökön. Ezen a megméret-
tetésen dőlt el, hogy melyik 
ital lesz Miskolc Város Bora 
2022-ben. A szín, az illat, az 
íz – mind fontos szempont, de 
a legfontosabb az egyensúly 
és összhang, magyarázta la-
punknak Kőrizs Imre egyete-
mi docens, visszavonult bor-
szakíró.

A zsűritagok között nem 
csak szakértők foglaltak he-
lyet. Minden asztalnál voltak 
ismert borkedvelő miskolciak 
is. Rusznyák Gábor, a Miskolci 
Nemzeti Színház főrendezője 
is szívesen tett eleget a felké-
résnek. Szerinte éppen olyan 
fontos a laikusok véleménye 
a borokról, mint ahogyan a 
színháziak is szeretik meghall-
gatni a nézők véleményét egy-
egy előadást követően például 
színházi fesztiválokon.

A borversenyre vörös-, fehér- 
és desszertbor kategóriákban 
lehetett nevezni. A megméret-
tetésre 41 bor érkezett. Borkuti 
László közművelődési és turisz-
tikai tanácsnok úgy fogalmazott, 
a megmérettetés célja nemcsak 
Miskolc borának a megtalálása 
volt, hanem az is, hogy népsze-
rűsítsék a helyi borokat.

A 10. Avasi Borangolás ezzel 
a szakmai programmal vette 
kezdetét. Szopkó Tibor, Miskolc 
alpolgármestere emlékeztetett, 
hosszú ideje ez az első olyan 
fesztivál, ami már a koronaví-
rus előtti megszokott rend sze-
rint zajlik.

– Változatos programokkal 
készülünk, hiszen az a célunk, 
hogy a program ideje alatt itt 
az Avason bárki megtalálja a 
számítását, jól érezhesse ma-
gát. A Borangolást egyébként 
is kiemelten fontosnak tartjuk, 
hiszen az Avasnak nemcsak a 
fejlesztésével, a jövőjével foglal-
kozunk, hanem ilyen módon a 
múltját, hagyományait is sze-
retnénk megőrizni – mondta.

Az egész napos szakmai 
program végén aztán az is ki-
derült, melyek lesznek Miskolc 

város borai 2022-ben. „Öröm 
számunkra, hogy egyre na-
gyobb az érdeklődés a borver-
seny iránt. Most már negyven 
fölötti tételszámot zsűriztek. 
A szakmai zsűrinek egyébként 
nem volt könnyű dolga, mert a 
vörös- és a desszertborok kate-
góriájában nagyon erős tételek 
versenyeztek egymással. Fehér-
borok tekintetében úgy látták a 
szakemberek, hogy ott nagyobb 
kihívással néztek szembe a ver-
senyzők, de őszintén bízunk 
abban, hogy akár ez a verseny is 
megfelelő alapot képezhet arra, 

hogy folyamatosan javulhasson 
a minőség” – mondta Szopkó 
Tibor.

Fehérbor kategóriájában 
Miskolc város bora 2022-ben az 
abaújszántói Palkó Pincészettől 
érkezett, Gelencsér 2021-es szá-
raz furmint lett. Vörösbor kate-
góriájában Miskolc város 2022-
es bora az egri Vinzce Béla 
Pincészettől érkezett, a 2018-
as száraz kékfrankosuk nyert. 
Desszertbor kategóriájában Áts 
Károlyék 2019-es Áts cuvéeje 
nyert Tarcalról.

MN

Több mint 40 bort neveztek a versenyre. Fotó: Horváth Csongor

Miskolc város napja alkalmából 
a Miskolci Nemzeti Színházban 
tartották meg az ünnepi dísz-
közgyűlést, ahol harmincheten 
vettek át elismerést.

Folytatás az 1. oldalról

„Újra itt vagyunk” – nyi-
totta ünnepi beszédét Miskolc 
polgármestere. Veres Pál örö-
mét fejezte ki, hogy újra együtt 
ünnepelhetünk. – Ünnepeljük 
városunkat, közös értékeinket 
és közös eredményeinket, azo-
kat, akikre büszkék vagyunk, 
és köszöntjük azokat, akik so-
kat tesznek értünk. Ünnepel-

jük a kortársainkat és ünnepel-
jük az elődeinket, akik nélkül 
ma nem lennénk azok, akik va-
gyunk – fogalmazott.

Köszöntőjében arról beszélt, 
hogy idén száz éve nyerte el a 
választók bizalmát Hodobay 
Sándor, Miskolc egyik legjele-
sebb polgármestere. Az ő nagy 
álma volt Nagy-Miskolc meg-
teremtése.

– Ennek vagyunk mi örö-
kösei, folytatói, továbbvivői 
– mutatott rá. Hodobay mun-
kásságának eredményeit a mai 
napig láthatjuk, hiszen foly-
tatta a világháború miatt fél-

beszakadt fejlesztéseket. Elég 
csak a csatorna- és vízhálózat 
korszerűsítésére gondolni, de 
például öt év alatt kiköveztette 
és kivilágíttatta a város min-
den utcáját is. Létrehozták a 
város új köztemetőjét, a Búza 
téri Vásárcsarnokot, hidak 
épültek, parkokat alakítottak 
ki. Fásították Miskolcot. Az 
elcsatolt területekről érkezett 
menekültek számára családi 
házas területet alakítottak ki, 
amit ma is Hodobay-telepnek 
hívunk. Lakóházak épültek, 
korábban nem látott bérla-
kásprogram indult regnálása 
alatt. És a város kulturális éle-
te is hihetetlen fejlődésnek in-
dult – idézte fel Veres Pál.

– Hodobay nagy álma 
Nagy-Miskolc megteremtése 
volt, ezt az álmot szeretnénk 
végre valóra váltani. De nem 
új településrészekkel, hanem 
szívvel, lélekkel, kultúrával 
és odafigyeléssel megtöltve a 
Szinva városának mindennap-
jait. Hodobay letette az alapjait 
annak a városnak, amiben ma 
is élünk. Miskolc akkor lesz 
igazán nagy és erős, ha integ-
rálni képes. Ha képes lesz ösz-
szefogni és egy irányba állítani 

a város és a környékbeli telepü-
lések értékeit – sorolta.

„Öröksége velünk él minden 
nap, minden lépésben; az utcá-
kon, a tereken, a házak falaiban, 
a gondolatainkban, a szívünk-
ben. És mi óvjuk, ápoljuk ezt az 
örökséget, és folytatói kívánunk 
lenni a Nagy-Miskolc-gondolat-
nak. Folytatjuk az általa meg-
kezdett munkát. Azért fogunk 
dolgozni, hogy a hagyaték legap-
róbb darabjai is itt leljenek ott-
honra, hazatérjenek a városba, 
és végleges, méltó helyükre ke-
rüljenek. Azért fogunk dolgoz-
ni, hogy a Szinva városában egy-
ségbe kovácsoljuk az embereket; 
közösséget teremtve megvaló-
sulhasson, amit a Nagy-Mis-
kolc-gondolat jelent – tette hozzá 
Veres Pál. Szentpáli és Hodobay 
a városért élt, a közösségért – 
ahogy a díjazottak is.

– Köszönjük önöknek a ki-
tartó és önzetlen munkát. Ün-
nepeljük hát szeretett váro-
sunkat, Miskolcot, köszöntjük 
minden polgárát, akik szebbé, 
jobbá, még élhetőbbé kívánják 
tenni. Virágozzék Nagy-Mis-
kolc – zárta ünnepi beszédét a 
polgármester.

A városünnep másik köz-
ponti helyszíne a Szent István 
tér volt: ide közszolgáltatók és 
nonprofit szervezetek települtek 
ki, amelyek változatos progra-
mokkal várták a városlakókat. 
Ezek között szerepeltek inter-
aktív, környezetvédelmi, szem-
léletformáló, játékos foglalkoz-
tatók, játszótér és játszóház is. 
A Miskolci Egyetem Gazda-
ságtudományi Kara városisme-
reti vetélkedővel, a 10-es Hon-
véd Hagyományőrző Egyesület 
pedig helytörténeti kiállítással 
és játékos történelmi ki-mit-
tud?-dal várta az érdeklődőket. 

Mindemellett a Miskolci Kultu-
rális Központ Nonprofit Kft. jó-
tékonysági könyvvásárt tartott a 
Magyar Vöröskereszttel együtt-
működve. A MiReHu Nonprofit 
Kft. mini és „eredeti” kukásau-
tóval, szemléletformáló játékok-
kal és Muki mókus kabalafigu-
rával települt ki. Késő délutántól 
aztán a zenéé volt a főszerep a té-
ren: a koncertek sora a Miskolci 
Illés EmlékZenekar fellépésével 
indult, amit a Sky Fanatic kon-
certje követett. Az estét a Carson 
Coma igazi fesztiválhangulat 
közepette zárta.
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Kovácsoljunk egységet a Szinva városában!Kovácsoljunk egységet a Szinva városában!

Késő délutántól a zenéé volt a főszerep a téren. Fotó: Mocsári László

A legkisebbeket is változatos programok várták a Szent István téren. Fotó: Juhász Ákos

Veres Pál örömét fejezte ki, hogy újra együtt ünnepelhetünk. Fotó: H.Cs.

A Magyar Állami Népi Együttes az Idesereglik, ami tovatűnt című da-
rabot adta elő a színházban. Fotó: Horváth Csongor



Balogh Kálmán cimbalom-
művész, a Zeneakadémia 
tanára, zenészként bejárta a 
világot, Budapesten és más 
magyarországi településeken 
is gyakran ad koncertet. Kü-
lönböző formációkkal szü-
lővárosában, Miskolcon is 
sokat muzsikált már, de saját 
zenekarával még nem szere-
pelt az itteni közönség előtt. 
Viszont biztos benne, hogy 
most a díszpolgári címnek 
köszönhetően azok közül is 
sokan rácsodálkoznak majd, 
akik eddig nem ismerték.

– Gyerekkorom, ifjúságom 
legszebb emlékei kötődnek 
Miskolchoz. Ott kezdődött a 
zenei pályafutásom is, ott mu-
zsikáltam először közönség 
előtt. Sajnos, a rokonságból 
már senki nem él a városban, 
az egykori iskolatársak, bará-
tok, tanárok közül is sokan el-
költöztek, vagy végleg elmen-
tek. Mégis jó néha hazamenni, 
vagy legalább gondolatban vé-
gigmenni a Forinton, benézni 
a Zenepalotába vagy a selyem-
réti strandra – kezdi a vissza-
emlékezést Balogh Kálmán.

– Az Augusztus 20. utca 5. 
számú házban laktunk. A kör-
nyék nevezetes helye volt az 
utcánkban működő Magyaros 
étterem. Már ez sem létezik. 
Az egyik nagybátyám, Balogh 
Gyula volt ott a prímás. Talán 
vannak még, akik emlékeznek 
rá…

– Jó visszagondolni arra a 
lakótelepre, a nagy kalandok-

ra. Mindennap legalább 10-15 
hasonló korú gyerekkel ját-
szottunk együtt az udvaron. 
Nyáron a Szinva felől szök-
tünk be a strandra. Amikor 
már nagyobbak voltunk, a ha-
verokkal moziba is jártunk. A 
hét mesterlövészt tizenkétszer 
néztem meg a Béke moziban. 
Rajongtam a kalandfilmekért. 
Akkoriban ment a tévében a 
Zorro-sorozat, és ennek ha-
tására kezdtem el vívni. Azt 
is nagyon szerettem. Sokat 
jártam a könyvtárba is. Cso-
dálatos emlékek kötnek Mis-
kolchoz…

– A nagyapám Erdélyből 
jött át Magyarországra, ő 
is muzsikus volt, édesapám 
szintén tehetséges hegedűs 
volt, de neki nem tetszett az 
akkori vendéglátós életforma, 
az állandó éjszakázás. Így ő 
már műszaki pályát válasz-
tott, és azt szerette volna, ha 
én is követem ezen az úton. 
Ennek ellenére, amikor egy 
rokonlátogatás alkalmával 
Budapesten találkoztunk Ba-
logh Elemérrel, a híres cimba-
lomművésszel, minden meg-
változott. Az történt ugyanis, 
hogy a nagybátyám játszott 
valami meglehetősen bonyo-
lult román dallamot, majd ezt 
én egy kis idő múlva ponto-
san megismételtem – minden 
zenei előképzettség nélkül, 
némi gyakorlás után. Erre 
Elemér bátya azt mondta a 
szüleimnek, szerinte tehetség 
vagyok, érdemes lenne a ze-
nei pályán elindulnom. Meg-

fogadtuk a tanácsát. Előbb 
hétvégenként mentünk Évá-
val, a nővéremmel Budapest-
re, ahol Szöllős Beatrix volt 
a tanárunk. Majd Miskol-
con, a Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakközépiskolában 
tulajdonképpen nekünk in-
dították a cimbalom szakot. 
Összesen hárman voltunk – 
a nővérem, Szabó Ági és én –, 
akik miatt rendszeresen Mis-
kolcra utazott Gerencsér Fe-
renc tanár úr. Közben persze 
az iskolán kívül is sokat mu-
zsikáltam.

– Tizenkét évesen tagja let-
tem az Avas Néptáncegyüttes 
zenekarának. Nagyon jó csa-
patba kerültem. Velük sokfe-

lé eljutottunk az országban, 
és különböző nemzetközi 
versenyekre, fesztiválokra is 
hívtak bennünket. Hozzájuk 
még Budapestről is rendsze-
resen visszajártam muzsikál-
ni. Szerettem azt a közösséget. 
Nagyon sokat köszönhetek 
nekik. Máig hálás szívvel gon-
dolok rájuk…

– Miskolcon volt még egy 
Híd nevű együttesünk is, ve-
lük megzenésített verseket 
adtunk elő. Közben rendsze-
resen hívtak és örömmel men-
tem az Új Zenei Műhely ösz-
szejöveteleire, ahol a kortárs 
zenével kerültem kapcsolatba. 
A klasszikus alapokat pedig 
megkaptam a konziban. Ösz-

szességében azt mondhatom, 
Miskolcon kezdődött a zenei 
pályám.

A 2018-ban a Szerelmes 
földrajz című televíziós mű-
sor róla szóló, vele készült epi-
zódjának bevezetőjében így 
emlékezett vissza a városra és 
környékére: „Szülővárosom, 
Miskolc az ifjúságomat, a ta-
nulóéveket, az első szerelme-
ket jelenti. Tokaj és környéke 
(ahová édesapámmal jártam 
sokat) szelíd dombjaival, he-
gyeivel és borkultúrájával va-
lahogyan kifejezi számomra 
Magyarország gazdagságát és 
ősiségét…”

Balogh Kálmán a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főis-
kolán 1980-ban szerzett 
oklevelet cimbalom–szol-
fézs–énektanár szakon, majd 
később, 2013-ban megkapta 
a népi cimbalom egyetemi 
mesterdiplomát. A világ szá-
mos pontján fellépett, nem-
csak népzenészekkel, hanem 
szimfonikus és jazz-zene-
karokkal, valamint kortárs 
zenei együttesekkel is. Sa-
ját zenekara a Gipsy Cim-
balom Band, valamint a Ba-
logh Kálmán–Lukács Miklós 
Cimbalomduó és a Cimba-
logh Trió. Többször adott elő 
Bach-műveket és más klasz-
szikusokat Farkas Rózsával, 
számtalan lemezfelvételt is 
készített.

A szaklapok gyakran írnak 
kimagasló technikai tudásá-
ról, különleges improvizá-
ciós készségéről, kifinomult 

ízléséről, a különböző ze-
nei irányzatokkal kapcsola-
tos nyitottságáról. A koncert-
helyszínek megemlítése is jól 
mutatja népszerűségét. Csak 
néhány a sok közül, ahol már 
muzsikált: Müpa, Zeneakadé-
mia, Vigadó, BMC, London: 
 Queen Elisabeth Hall, Párizs: 
Theátre de la Ville, Amszter-
dam: Concertgebouw, New 
York: Carnegie Hall, Hollan-
dia: Bimhuis.

Ars poeticájának is tekint-
hetjük a honlapján mottóként 
megjelenő vallomását. „A 
zene a lélekről szól, a lélekről 
mesél. Sokfajta stílusú zene lé-
tezik, de a zene alapanyaga, a 
hangok rendszere, a hangok 
világa azonos. Már fiatalko-
rom óta érdekelt, hogy mi adja 
egy-egy stílus jellegzetessé-
gét, eltérését, különbözőségét 
a másiktól… Hogyan alkal-
mazkodjunk más-más feltéte-
lekhez, hogyan bújjunk más-
más öltözetbe?”

Munkásságának elismeré-
seként nagyon sok díjat, ki-
tüntetést kapott. 1985-ben 
a Népművészet Ifjú Mestere 
lett, ’87-ben második helye-
zést ért el a Rácz Aladár cim-
balomversenyen. 1999-ben 
eMeRTon-díjat, 2005-ben Ar-
tisjus-díjat, 2007-ben Kodály 
Zoltán-díjat kapott, 2015-
ben Lukács Miklóssal együtt 
vehette át a Magyar Örök-
ség díjat, 2019-ben Martin 
György-díjas lett és ugyanab-
ban az évben megkapta a Pri-
ma Primissima díjat is.
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Boros Árpád, a diósgyőri 
kohászat egykori gazdasági 
igazgatója hosszan sorolja 
az indokokat, hogy szerin-
te miért Miskolc az ország 
legszebb városa, de aztán be-
vallja fájdalmát: a kohászat 
hiányzik. Nemcsak azért 
mondja ezt, mert kedves szá-
mára, hiszen 54 évig ott dol-
gozott, hanem azért is, mert 
véleménye szerint szükség 
lenne a minőségi acélgyár-
tásra.

– Szerintem Miskolc az or-
szág legszebb városa – jelenti 
ki bevezetésként a 72 éve Mis-
kolcon élő Boros Árpád és so-
rolja is az érveit, bár ezt éppen 
senki nem vitatja. – Miskolc 
páratlan környezetével, az ava-
si pincerendszerrel, a kilátóval, 
a belvárossal, Tapolcával, az 
ottani Barlangfürdővel, Lilla-
füreddel, a Palotaszállóval, az 
ország legnagyobb vízesésével, 
a Garadna-patak által táplált 
Hámori-tóval tényleg gyönyö-
rű. Mindig is szerettem Mis-
kolcot, azért is szolgáltam, és 
még mindig szeretem…

Boros Árpád 1933. június 11-
én született Égerszögön. Öten 
voltak testvérek. Édesapjuk ko-
rai halála miatt minden gyer-
meknek dolgoznia kellett ott-
hon, a földjeiken, és mentek az 
erdőbe is. Árpád 16 évesen lett a 
12 kilométerre levő rudabányai 
ércbánya munkása. A falujából 
többen is jártak oda – gyalog. 
Műszakkezdés előtt legalább 3 
órával el kellett indulniuk. Ez 
nagyon fárasztó volt, és a jobb 

élet reményében, barátai csá-
bítására, akik akkor már Di-
ósgyőrben dolgoztak, 1950. 
augusztus 1–jén megérkezett 
Miskolcra – biciklivel. Másnap 
a városi munkaerő-közvetítő a 
kohászatba küldte felvételizni, 
és aznap délután 2 órakor je-
lentkezett is a Martin-acélmű-
ben. Később kitanulta a vasesz-
tergályos szakmát, de ezt nem 
sokáig gyakorolhatta, mert át-
vezényelték a III. számú nagy-
kohó építéséhez. Ennek kö-
szönhetően sok új ismeretet 
szerzett, újabb szakmákat ta-
nulhatott.

Majd következett a kato-
naság: ez az időszak, az akkor 
megélt történetek külön feje-
zetet érdemelnének. Boros Ár-
pád 1953-ban a Nyíregyházi 
Híradó Tiszthelyettesi Iskolá-
ba kapott behívót. Az egyéves 
képzést kitüntetéssel végezte, 
abban bízott, hogy a követke-
ző egy év már könnyebb lesz, 
de tévedett. Az akkori jelmon-
dat, az „ipar kenyere a szén” 
szellemében, a szénbányászok 
számának növelése érdekében 
az Országos Bányászalakulat-
hoz került, a miskolci zászló-
aljtól vitték őket az edelényi 
és az izsófalvi bányákba dol-
gozni. Itt is nagyszerűen telje-
sített, nem ijedt meg a fizikai 
munkától, így a bányavezetés 
javaslatára „Kiváló Bányász” 
lett. Büszkén meséli, hogy a ki-
tüntetést Maléter Pál ezredes, 
az Országos Bányász Alakula-
tok főparancsnoka tűzte zub-
bonyára. A bánya vezetői ta-
lán azt remélték, hogy sikerült 

egy ügyes fiatalt megnyerniük, 
de Árpád visszatért a megkez-
dett útra. Folytatta a munkát 
a gyárban, majd jelentkezett a 
Gépipari Technikumba. Igye-
kezett minél többet megtudni, 
megtanulni a gépgyártásról, 
az acél természetéről, születé-
séről, felhasználási lehetősé-
geiről. A szakmai fejlődés ér-
dekében a munka mellett esti 
és levelező tagozaton folytatta 
felsőfokú tanulmányait.  A ve-
zető-továbbképzést 1976-ban 
a miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetemen, 1986-ban pedig a 
Budapesti Műszaki Egyetemen 
végezte el.

Megszerzett tudására, gya-
korlati felkészültségére, gyár-
ismeretére alapozva 1961-ben 
helyezték át a gazdasági igaz-
gatóságra, ahol végigjárva a 
ranglétrát, egyre fontosabb fel-
adatokat kapott, majd 1985-
ben a gyár gazdasági igazgató-
helyettesévé nevezték ki.

Az évek során nagyon sok 
meghatározó beruházást kel-
lett gazdasági szempontból 
koordinálnia. A legjelentő-
sebb az országosan is kiemelt 
Kombinált Acélmű építésé-
nek gazdasági irányítása volt. 
Az itt gyártott nemesacélt a 
hazai feldolgozóipar ellátása 
mellett több mint 60 országba 
exportálták. Visszaemlékezé-
se szerint gazdasági igazgató-
ként már nem sok sikerről szá-
molhat be. Néhány viszonylag 
nyugodt év után elkezdődött 
a bankrendszer átalakulása, a 
korábban folyamatosan biz-
tosított hitelek elmaradtak, a 

KGST összeomlott, megszűn-
tek a külkereskedelmi vállala-
tok, aztán jött a privatizáció, a 
felszámolási eljárás. Boros Ár-
pád 2004-ben, 70 évesen, 54 
évi szolgálat után végleg kilé-
pett a gyár kapuján.

A történeti értékű iratok el-
helyezése miatt kereste fel a 
megyei levéltár akkori igaz-
gatóját, dr. Dobrossy Istvánt, 
aki rövid beszélgetés után arra 
biztatta: írja meg a diósgyőri 
kohászat történetét. Megír-
ta. A Tanulmányok Diósgyőr 
történetéhez című sorozat-
ban meg is jelentek a könyvek. 
Ennek kapcsán a következő 
összegzést fogalmazta meg 
2019-ben a Magyar Acél című 
lap számára:

„A sorozatban eddig 21 kö-
tet jelent meg, amelyből én 
ötöt és egy különkiadást írtam, 
illetve jelentettem meg. 2013-
ban az ’Életutam’ megírá-
sa után a miskolci Lézerpont 
Stúdió Kft. igazgatója, Barna 
György javaslatára még négy 
képeskönyvet készítettem a di-
ósgyőri kohászat életéről. Ar-
ról a gyárról, ahol csúcsidőben 
közel 20 ezer ember dolgozott, 
és hosszú időn keresztül évi 1 
millió tonna minőségi acélt is 
tudtak gyártani. A megjelent 
könyveim olvasói közül töb-
ben is elismerően nyilatkoztak, 
amit a befektetett munka érté-
keléseként könyvelek el.”

Munkahelyi elfoglaltsá-
ga mellett aktív közéleti tevé-

kenységet is folytatott. Ebben 
első helyen Miskolc várossal, 
valamint a Miskolci Egyetem-
mel fennálló kapcsolatát kell 
kiemelni. Meghatározó szere-
pe és elévülhetetlen érdemei 
vannak a Miskolci Fűtőmű 
1980-as években történt felépí-
tésében, a város központi fűtő-
rendszerének bővítésében.

Mint sportszerető embert a 
DVTK elnöksége 1982-ben a 
kosárlabda-szakosztály elnöké-
vé nevezte ki, amit – társadal-
mi munkában – 15 évig aktí-
van művelt. A 15 éves időszak 
második részében a csapatok 
kitűnően szerepeltek, amiért 
1993-ban a Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetségétől 
Miskolc megkapta a „Kosárlab-
dasport városa” kitüntető címet.

Harmincöt évig aktív tagja, 
tíz évig pedig szakértője volt 
az Országos Magyar Bányá-
szati és Kohászati Egyesület-
nek. Alapító tagja és támogató-
ja az Északkelet-Magyarország 
Ipartörténetének Ápolásáért 
Alapítványnak. Aktív tagja a 
miskolci Vasasztal Társaság-
nak is.

Munkásságának elismerése-
ként számos díjat kapott. Csak 
néhány a sok közül: Kiváló Bá-
nyász (1955), Kiváló Társadal-
mi Munkáért (1984), Magyar 
Népköztársaság Miniszteri 
Kitüntetés (1986), Kiváló Újí-
tó (1988), Munka Érdemrend 
bronz fokozata (1989), Ma-
gyar Sportért miniszteri cím 
(1995), Miskolc Megyei Jogú 
Város Pro Urbe kitüntető címe 
(2003).

Ez a legszebb város, csak a kohászat hiányzik

A diósgyőri kohászat történetének megírása is Boros Árpád 
nevéhez fűződik

Miskolcon kezdett muzsikálni

Miskolc az ifjúságát, a tanulóéveket, az első szerelmeket jelenti 
Balogh Kálmánnak
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A miskolci születésű Boros 
Antalné, leánykori nevén 
Molnár Anna asztaliteni-
szező szülei is sportoltak. 
Így számára természe-
tes volt, amikor a MMTE 
edzésén kezébe vehette az 
ütőt.

Volt olyan év, hogy mind-
össze három mérkőzést vesz-
tett, viszont nyolcvanötöt 
megnyert. Pályafutása során 
ötvenszer került be a válo-
gatottak sorába. Véleménye 
szerint nagyon sok szorga-
lomra, kitartásra és egész-
séges becsvágyra is szükség 
van a sikerekhez.

„Az év egyik legeredmé-
nyesebb ifjúsági sportoló-
ja Molnár Anna, a MÉMTE 
asztaliteniszezője, többszö-
rös babérosunk” – írta róla 
1969. december 25-ei szá-
mában a megyei napilap. Az 
akkor 14 éves lány összes si-
kerének felsorolására nem 
vállalkozott a szerző, csak a 

fontosabbakról írt: „Ebben 
az évben a városi serdülő, 
ifi és felnőtt, a megyei ser-
dülő ifi és felnőtt, az orszá-
gos vidéki ifi tízek bajnok-
ságát nyerte meg, 3. lett az 
országos serdülő tízek baj-
nokságán, és a legnagyobb 
eredmény: egy arany– és egy 
bronzérem a serdülő-Euró-
pa-bajnokságról.” Az akko-
ri beszélgetés során felvető-
dött: már annyi érme, díja, 
elismerése volt, hogy segít-
ség nélkül nem tudta bevinni 
az iskolába, pedig az osztály-
társak szerették volna lát-
ni a „trófeáit”. A cikk meg-
jelenése óta eltelt több mint 
fél évszázad, ebből az aktív 
sportolói időszak több mint 
három évtized volt, így most 
még inkább megkérdezhet-
jük: hol fér el a sok-sok érem, 
kupa, emléktárgy, oklevél…

– A legtöbb díjat bedo-
bozoltuk és leraktuk a ga-
rázsba – vallja be az egykori 
sportoló. – Persze a legked-

vesebbek, a legjelentőseb-
bek itt vannak a polcokon, a 
vitrinben. A világ– és Euró-
pa-bajnokságok érmei nagy 
becsben vannak. A sportnak 
köszönhetően a világ sok or-
szágába eljutottam, voltam 
például Észak-Koreában, 
Mongóliában, Izlandon. A 
versenyeken jutalmul kapott 
kristályvázák, nemes por-
celánok közül többet elaján-
dékoztam, de még így is sok 
maradt.

– Hogy miért éppen az 
asztaliteniszt választottam? 
Erre a kérdésre mondhat-
nám: ez volt a természe-
tes, mivel ennek már csalá-
di hagyományai is voltak. 
De nem így kezdődött. Fo-
galmam sincs, hogy miért, 
de édesapám úgy gondolta, 
jó lesz, ha vívni járok. Tíz-
éves voltam, amikor elvitt 
a MMTE-be, akkor még 
volt ott vívószakosztály. Ta-
lán ha három hónapig jár-
tam edzésekre, de bevallom, 

mindig attól féltem, hogy 
megszúrnak. Aztán egyszer 
ottmaradtunk az asztali-
tenisz-edzésen, és Ancika 
néni, az edző, a nagyma-
ma legfiatalabb lánytestvére 

azt mondta édesapámnak, 
nekem is pingpongoznom 
kellene. Farkas dédnagyapa 
gyerekei közül hatan ping-
pongoztak. Kiemelkedett 
közülük Farkas Gizella, a 

tízszeres világbajnok asz-
taliteniszező. Dédnagyapa 
nagyon örült, amikor meg-
tudta, hogy én is folytatom 
a családi hagyományt. Sok-
szor ott volt az edzéseimen 
is, biztatott, dicsért.

– A versenyek, az edzőtá-
borok miatt sokszor elmen-
tem Miskolcról. Sőt, volt egy 
olyan időszak, amikor a min-
dennapos válogatottedzések 
érdekében Budapestre köl-
töztem, de négy év után visz-
szatértem szülővárosomba. 
Ennek több oka volt: akkor 
még itt élt a nagymamám, és 
itt volt a vőlegényem is, aki 
aztán a férjem lett. Itthon 
is folytattam a versenyzést, 
majd 1980-ban a Testnevelési 
Egyetemen szakedzői szakon 
szereztem diplomát. Sokáig 
dolgoztam játékos-edzőként 
a miskolci Borsod Volán él-
vonalbeli női csapatánál, sok-
sok gyereknek tanítottam 
meg a sportág alapjait – ösz-
szegzett.

Az ötvenszeres válogatott asztaliteniszező

A több műfajban is sikeresen 
alkotó Csorba Piroska Szabó 
Lőrinc-díjas író, költő – ver-
sei, novellái, színpadi játékai, 
tankönyvei mellett – szám-
talan miskolci legendát is fel-
dolgozott. Legutóbbi könyve, 
az Arany Miskolc azért is 
különleges, mert minden vers 
Miskolchoz kapcsolódik, va-
lamiképpen az itteni neve-
zetességekről, látnivalókról, 
természeti értékekről szól.

Léteznek olyan antológiák, 
amelyek központi témája egy-
egy város, de ezeket leginkább 
különböző korokban született 
verses és prózai alkotásokból ál-
lították össze. Ám Miskolc azon 
kevesek közé tartozik – ha nem 
az egyetlen –, amelyről egész ver-
seskötet szól. Csorba Piroska egy 
könyvnyi költeménnyel ajándé-
kozta meg városát. A kötet sok-
színű, akárcsak Miskolc és a szer-
ző, aki sokféle hangon – a líraitól 

a groteszkig – és sokféle műfaj-
ban, versformában szólal meg.

– Az Arany Miskolccal tar-
toztam ennek a városnak, mert 

sokat kaptam tőle – fogalmazta 
meg Csorba Piroska. – Itt élek 
1994 óta, itt nőttek fel a gyerme-
keink, itt van az otthonom, az 

itteni Herman Ottó Gimnázi-
umban taníthattam. A szülőfa-
lumról, Szuhakállóról gyakran 
írtam, több helyen publikáltam, 
de Miskolcnak adósa voltam.

Tekinthetnénk ezt a kötetet 
tisztelgésnek, főhajtásnak a vá-
ros előtt, de a tiszteleten túl az 
már a szeretet megnyilvánulá-
sa, ahogy a szerző tréfálkozik 
Miskolccal. Olyan, mintha egy 
jó barátot ugratna, szelíd hu-
morral, kedvesen. A svéd típu-
sú gyermekversek stílusában 
megfogalmazott sorok ismerő-
sek lehetnek a miskolciak szá-
mára: „miskóc város / ezt onnan 
tudom hogy én falun lakom / 
annak a neve meg nem miskóc 
/ miskócról rengeteget tudok 
mert gyakran járunk oda / pél-
dául azt hogy van puja / az én 
falumnak meg egyáltalán nincs 
egy se / miskócnak két puja is 
van: / először van a gömöri pu 
/ aztán egy kicsit tovább megy a 
vonat és akkor jön a tiszai pu…”

Népszerűek Csorba Piros-
ka miskolci limerikjei is. Ebben 
a kötött formában örökít meg 
olyan nevezetességeket, mint 
például az Avas, a Szinva, a Vil-
lanyrendőr vagy Mancs kutya. 
Önéletrajzként is olvasható a 
Lettem lakója című ciklusa. A 
város több legendáját is versbe 
öltöztette, ilyen például a Hol-
tak háza, A Szinva éneke, Séta az 
avasi kilátóhoz, Harangok a vá-
ros felett, Bujdosó pohár, A Pe-
ce-patak tündérei…

Csorba Piroska 1979-ben vég-
zett a nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképző Főisko-
la magyar–történelem szakán, 
2001-ben pedig a Miskolci Egye-
temen magyar nyelv és irodalom 
szakos középiskolai tanári okle-
velet szerzett. Tanított Rakacán, 
majd az alberttelepi általános is-
kolában, végül pedig Miskolcon 
a Herman Ottó Gimnázium-
ban. 1974-től rendszeresen pub-
likál. 1989-től jelentek meg ön-

álló kötetei: versek, novellák, 
iskolai segédkönyvek, stílusgya-
korlatok, és persze a nevezetes 
miskolci legendákat tartalmazó 
kötet, valamit az ez alapján ké-
szült hangoskönyv.

A virágfejű ember című báb-
játékát a pécsi Bóbita Bábszín-
ház, a klasszikus mesék alapján 
írt Holle anyó, A kis hableány és 
A kis gyufaárus lány című báb-
játékát a miskolci Csodamalom 
Bábszínház mutatta be. Csalo-
gány című színdarabját a Mis-
kolci Nemzeti Színház művészei 
adták elő Seres Ildikó rendezésé-
ben a Játékszínben és a Bartók+ 
Operafesztivál szabadtéri szín-
padán.

Pedagógiai sikereit a szak-
minisztérium 1994-ben Apá-
czai Csere János-díjjal ismerte 
el, irodalmi munkásságát Mis-
kolc városa 2002-ben Szabó 
Lőrinc-díjjal jutalmazta, 2017-
ben a megyei Prima-díjasok ver-
senyében közönségdíjas lett.

Dr. Hajdú László végzett-
ségét tekintve jogász, de 
számos területen dolgozik a 
város közösségi, kulturális, 
sport és gazdasági életének 
fellendítése érdekében. Mun-
kásságát egyaránt jellemzi a 
miskolci tradíciók és a polgá-
ri értékek megóvása, vala-
mint a jövőt építő, új kezde-
ményezések bevezetése.

Hajdú László Miskolcon 
nőtt fel, és itt járta ki iskoláit, 
itt végzett a Miskolci Egyetem 
Állam– és Jogtudományi Ka-
rán. Kapcsolata a város egye-
temével máig is élő, a jelenkori 
lokálpatrióta tevékenységének 
egyik fontos területe. Támo-
gatója és aktív résztvevője a 
Miskolci Jogásztradíciók Meg-
őrzéséért Egyesületnek és az 
egyetem jogi karán folyó szak-
mai– és diákéletnek. A 2000-es 
évektől többségi tulajdonosa 
és vezetője a miskolci székhe-
lyű Expert cégcsoportnak.

Miskolc városáért végzett 
közösségi munkájának fontos 
színterei: a kultúra és a sport. 
Vállalkozási tevékenységei pe-
dig a városépítéssel, fejlesztés-
sel kötik össze. Jelenleg Mis-
kolc város önkormányzatának 
felkérésére vesz részt a város 
kulturális stratégiáját újjáal-
kotó és megvalósító munká-
ban.

Ingatlan– és városfejleszté-
si tevékenysége értéket teremt 
és ment Miskolc belvárosában. 
Külön kiemelkedő a Lévay ut-
cai volt ÁNTSZ-épület rehabi-
litációja vagy a Tudomány és 
Technika Háza felújítása, a Ba-
zár-tömb több épületének újjá-
építése, bővítése.

A tágabb környezetért érzett 
felelősségének szép példája a 
Tudomány és Technika Háza 
melletti, korábban elhanyagolt 
park felújítása és örökbefoga-
dása. A népkerti futókör építé-
sének ügyét is ő indította el az 
első népkerti futónap megren-

dezésével és a Népkerti Kere-
kasztal támogatásával.

Neki is köszönhető, hogy a 
hajdanán a miskolciak körében 

is népszerű vitorlázás és a bridzs 
újjáéledt. A hejőkeresztúri tavon 
minden évben megrendezett 
Expert/FPS vitorláskupa a Ma-

gyar Vitorlás Szövetségnek az 
ország keleti felén jegyzett leg-
nagyobb versenye. Ismét létezik 
a Kassa–Miskolc „bridzs-híd”, 
hosszú szünet után minden év-
ben újra találkoznak a kassaiak a 
miskolciakkal a városháza nagy-
termében egy viadalra – ahogy 
hajdanán –, így öregbítve a test-
vérvárosi kapcsolatokat.

A másik fontos aktivitási te-
rület a MEAFC, ahol elnökségi 
tag és az egyik főtámogató is. 
Kiemelt támogatója a Miskolci 
DVTK Jegesmedvéknek, 2020-
ban névadó szponzora volt az 
Expert – Borsod Agroker né-
ven Miskolcon megrendezett 
Magyar Kupa-döntőnek.

Kiemelten fontos társadalmi 
és karitatív felelősségvállalási 
területe az Első Miskolci Lions 
Klub is. A több mint 20 éve in-
dult Miskolci Múzsa Díj Ala-
pítvány ma hazánk egyik leg-
elismertebb civil kulturális díja, 
melynek alapítói között tevé-
kenykedik dr. Hajdú László.

A gazdasági életben betöltött 
szerepét több gazdasági díjjal 
is elismerték: 2018-ban Év Vál-
lalkozója (VOSZ megyei díj), 
2019-ben Országos Év Vállal-
kozója díjat, 2022-ben Magyar 
Gazdaságért állami díjat kapott.

A várost és környékét érintő 
gazdasági fejlődés egyik jelen-
tős eredménye az érdekeltségi 
körébe tartozó Borsod Agro-
ker Zrt. növekedése, mely tár-
saság a megyei TOP100 állan-
dó tagja. Ez a cég 2020-ban, 
a Covid legerősebb hulláma 
idején 12 ezer kilogramm-
nyi lisztet adományozott Mis-
kolc városának azért, hogy a 
MESZEGYI támogathassa a 
helyi rászoruló családokat.

Dr. Hajdú László azon mis-
kolci polgárok egyike, akik 
több évet éltek a fővárosban, 
később mégis hazatelepültek. 
Családjával Miskolc mellett 
döntött, és ezzel elkötelezte 
magát a szülővárosa építése, 
fejlesztése mellett.

„Az Arany Miskolccal tartoztam ennek a városnak”

Élhető város, polgári szokások

A világ– és Európa-bajnokságok érmeit még mindig nagy becsben tartja

Csorba Piroska egy teljes verseskötetet szentelt Miskolcnak

A városért végzett közösségi munkájának fontos színterei: a kultúra 
és a sport
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Az idei Miskolc város napja 
a diákönkormányzat szá-
mára is különleges alkalom 
volt. Szintúgy közgyűlést 
tartottak, amelyen egyebek 
mellett egy jövőbeni ifjúsági 
közösségi tér létrehozásáról 
és a MIDÖK strukturális át-
alakulásáról is szó volt.

Kezdésként Rőczei Laura, 
a Miskolc Városi Diákönkor-
mányzat aktuális elnöke szá-
molt be a 26 tagiskolát szám-
láló szervezet eddigi fontosabb 
történéseiről, és ismertette a 
jövőbeni programokat is: a 
Kamaszfesztivál május végén 
várja őket, míg az Első Miskol-
ci Diákbál június végén az év 
egyik legnagyobb volumenű 
diákprojektjének ígérkezik. 

A beszámolót Varga Boglár-
ka és Kovács Patrik elnökségi 
tagok folytatták, ők a május 6. 
és 8. között megvalósult I. Mis-
kolci Ötletmaratonon meg-
élt tapasztalatokról meséltek. 
Másokkal kiegészülve azt az 
ötletet képviselték a rendezvé-
nyen, hogy a város ifjúságának 
legyen egy saját közösségi tere. 
Ehhez Veres Pál vállalta, hogy 
az önkormányzat helyet talál 
a kezdeményezésnek. Mind-
emellett a polgármester saját 
mecénási alapjából 100 000 fo-
rintot ajánlott fel a közösségi 
tér berendezésére, míg az alap-
vetően kertépítéssel foglalkozó 
Dr. Park nevű helyi cég 50 000 
forinttal támogatja az otthono-
sabbá tételét.

Ezt követően Szarka Dénes 
ifjúságpolitikai tanácsnok fel-
idézte, hogy az önkormányzat 
milyen célok mentén állt be 
a MIDÖK mögé, majd a be-
számolókra reflektált. „Bizta-
tok mindenkit, hogy csak így 
tovább, és így adjátok majd 
át a stafétát a következő MI-
DÖK-ös csapatnak” – mondta. 
Arra is bátorította a fiatalokat, 
hogy „ne hagyják magukat”, 
álljanak ki az érdekeik mellett, 
képviseljék diáktársaikat. Va-
lamint ő is kitért arra, hogy az 
ifjúsági közösségi tér megvaló-
sulása egy mérföldkő lesz, ami 
mögött nagyon sok munka áll. 
Hozzátette, a Központ Ifjúsági 
Egyesület – amely eddig is tá-
mogatta a MIDÖK-öt – szak-
mai hátteret biztosít majd a 
közösségi tér és magának a 
diákönkormányzatnak a mű-
ködéséhez. „Láthatóan egy jó 

közösség alakult ki, amihez jó 
csatlakozni. Vigyétek hírét a 
MIDÖK-nek, hogy minél töb-
ben csatlakozzanak hozzá!” – 
zárta gondolatait az ifjúságpo-
litikai tanácsnok.

Az említett Központ Ifjú-
sági Egyesület több városban 
támogatja a helyi diákönkor-
mányzatok működését. Bálega 
János stratégiai vezető a várha-
tó strukturális átalakulást is-
mertette. Miskolcon az önkor-
mányzat továbbra is támogatja 
a MIDÖK-öt, de a támogatás 
formája átalakul – ismertet-
te. „A Miskolc Városi Diákön-
kormányzat olyan szakmai tá-
mogatást kap, ami 0-24 óráig 
elérhető a hét minden napján. 
A szakemberek a rendelkezé-
setekre állnak majd” – rész-
letezte. Tervezik erősíteni a 
szervezet érdekképviseleti és –
érvényesítési szerepét az eddi-

gi programszervező láb mellett. 
„Fontos, hogy a helyi diákság 
véleményét becsatornázzuk a 
működésbe” – magyarázta.

A jogi keretekben is változás 
következik. Mivel a MIDÖK 
nem egy jogi entitás, ezért sok 
lehetőségtől – például pályáza-
toktól – elesik. A Központ Ifjú-
sági Egyesület mostantól bizto-
sítja majd az ehhez szükséges 
jogi hátteret. Az egyesület anya-
gi források szervezésében, sta-
bil pénzügyi háttér felállításá-
ban is fontos szerepet tölt majd 
be. „Szuper, hogy lesz egy ifjú-
sági közösségi tér, de azt fenn is 
kell tartani” – hozta az aktuális 
példát Bálega János.

Kérdések hiányában ezt kö-
vetően az ülés véget ért, a di-
ákok pedig írott javaslataikat 
bedobhatták a MIDÖK „ötlet-
ládájába”.

KIRÁLY CSABA

Hudák Lilla diákpolgármester a Kamaszfesztiválról is részletes tájékoztatást adott. Fotó: Juhász Ákos

Mérföldkőhöz érkezett a MIDÖK
A színes növényekkel dí-
szített szerkezeteket május 
második felében helyezik 
ki a sétálóutcára.

Idén is több mint húsz vi-
rágfát készítenek elő a város 
közterületeire az Északi Ag-
rárszakképzési Centrum égi-
sze alatt működő Debreczeni 
Márton Technikum diákjai és 
tanárai. A virágládákat már 
megtöltötték földdel, a növé-
nyek – a többi között petúni-
ák, bársonyvirágok, muskátlik 
és jegecskék – beültetése a na-
pokban kezdődött meg.

Riedlinger Zsolt igazgató 
lapunknak elmondta, a deb-
reczenisek korábban is részt 
vettek már a város virágosí-
tásában, így örömmel csatla-
koztak újból a munkához az 
elmúlt évben és idén is.

– Ezeket a növényeket itt, 
az iskola tankertészetében 
neveljük, illetve gondozzák 
a mi tanulóink, ezeket ültet-

jük ki a városlakók számá-
ra már jól ismert virágfákba. 
Általában egynyári növénye-
ket ültetünk be, és a munka 
legtöbbször áprilisban kez-
dődik, és igyekszünk minél 
hamarabb elkészülni a mun-
kákkal – mondta el az intéz-
ményvezető hozzátéve: a ter-
vek szerint május második 
felében már kihelyezik Mis-
kolc közterületeire a virágok-
kal díszített szerkezeteket.

Virágfák először 2005 má-
jusában kerültek ki a Széche-
nyi utcára, akkor a belváros-
ban megrendezett 6. Gyalogló 
Európa Kupa apropóján de-
bütáltak. Ezt követően hosz-
szú évekig voltak a sétálóut-
ca díszei, a 2010-es évek első 
éveitől azonban fokozatosan 
tűntek el a belvárosból, és egé-
szen tavalyig elsősorban a kü-
lönböző városrészek (például 
Népkert, Avas, Görömböly) 
központjait díszítették.

TAJTHY ÁKOS

Idén is virágfák  
díszítik a belvárost

Már elkezdték a virágfák előkészítését a kertészetben. Fotó: P. R.

JEGYZET

Ki nem hagytam volna a 
közvetítéseket a moszkvai 
katonai parádékról. Az első 
színes televíziónkat fél áron 
vásároltam az ideiglenesen 
már hosszú ideje nálunk ál-
lomásozó szovjet tisztektől, a 
mezőkeresztesi laktanya ka-
pujában. Az ottani katonai 
repülőtérre menetrendszerű-
en áramlottak a behemót sú-
lyú, olcsó színes tévék. Óriás 
képernyője teljes szinkronban 
volt a parádén masírozókkal, 
és a félelmetes hosszúságú, las-
san gördülő, interkontinentá-
lis ballisztikus rakétákkal. A 
soha véget érni nem akaró hi-
degháborúban a fél világ leste 
a legmodernebb szovjet kato-
nai arzenál felhozatalát.

Kezdetben valahol mi is ott 
voltunk valamicskét a parádé-
kon. Itt helyben sokan tudták, 
hogy az ott látható harcko-
csicsordához mi is hozzátet-
tünk valamit. Garai István, a 
Diósgyőri Gépgyár fejlesztési 
osztályán kezdte pályafutá-
sát, így jól ismeri a DIGÉP-es 
haditechnika- választékot. A 
Brezsnyev-éra kezdetén még 
könnyen felfedezhettük azo-
kat a Bulgáriában összeszerelt 
tankokat, amelyeknek a löveg-
tornyait és ágyúcsöveit Piszt-
ráng fedőnéven Diósgyőrben 
készítették. István végül a pa-
pírgyár kereskedelmi igazga-
tójaként vonult nyugdíjba, de 
bevallása szerint mindig is 
nyomon követte első munka-
helye fejlődését.

Nem titok, hogy a KGST 
haditechnikai megállapodá-

sának keretében több ezer 
lövegtoronnyal gazdagítot-
tuk a világot. Míg az oroszok 
elő nem rukkoltak a modern 
T72-esekkel, mi uraltuk ezzel 
a haditechnikai piacot. Most 
úgy tetszik, ez a széria nem 
pusztult ki, annyira időtálló, 
hogy egyre többet látni belőle 
az ukrajnai háborúban.

Emlékezetem szerint vala-
mikor az avasi haditechni-
kai parkban is sokáig volt egy 
ilyen. Jómagam Ukrajnában 
járva láthattam, lépten-nyo-
mon ezekkel a kimustrált, be-
tontalapzatra rögzített járgá-
nyokkal állítottak nem éppen 
örök emléket a második világ-
háborús honvédő háború ele-
setteinek.

A diósgyőri gyár másik ke-
resett terméke az SZ60-as 
vontatható ágyú volt. Ezt is 
megcsodálhattuk az avasi 
parkban. Szerintem az Est-
harmat kóddal gyártott ak-
navetők voltak a legkedvel-
tebbek a keleti tömb és a 
folyamatos fejlődésben lévő, 
állandóan háborúzó orszá-
gokban. Mindezeket a hegy-
oldalban megbúvó üzemek 
feletti Mexikóvölgyhöz közeli 
gyakorlópályán lőtték be.

A nyolcvanas években ven-
dégünk volt Rudolf Schuszter, 
a kassai pártbizottság első tit-
kára, aki annyira érdeklődött 
a haditechnikai gyártmánya-
ink iránt, hogy nem csak az 
aknavető üzembe látogatott 
el. Elkísérhettük a szigorúan 
titkos tesztpályára is. Hang-
tompító fülessel a fejünkön 

véget érni nem akaró díszlö-
vések sorozatának lehettünk a 
tanúi. Az üzem igazgatója sa-
játosan büszkélkedett, ebből a 
gyárból egyetlen hibás termék 
sem mehet ki, nem sülhetünk 
fel, csak el. Később már tud-
tam, hogy a tapolcai éjszaká-
ban villódzó fények azt jelzik, 
hogy egy nagyobb mennyi-
ségű ágyúszállítmányt lőnek 
be. Ilyenkor alaposan lezárták 
a Lófőtisztás egy részét, ahová 
a töltények záporoztak.

Majd a rendszerváltást kö-
vetően, a hidegháború lezá-
rultával eluralkodott a hur-
ráoptimizmus. Vártuk a béke 
kitörését. Akkoriban jártam 
egy kohászati hulladéktele-
pen, ahol katonásan sora-
koztak a kibelezett katyusa-
rakéták, a honvédségi Csepel 
műhelykocsi tövében pedig 
felfedeztem egy kétüléses, kör-
beforgó, kétcsöves légvédelmi 
ágyút. Annyira rácsodálkoz-
tam, hogy nekem ajándékoz-
ták hulladékvas áron. Hogy 
mégsem lett a kertünk dísze, 
nem rajtam múlott, a csalá-
dom ellenezte a házi militari-
zálódást. Bánatomra a néhai 
Gyurcsók József, az országo-
san ismert természetgyógyász, 
távgyógyító azonnal megvet-
te, és kitette a tokaji szállodá-
ja előtti játszótérre. Speciális 
ringlispilként.

Egyébként a diósgyőri 
H-üzem nyugdíjasai máig úgy 
gondolják, ha békét akarsz, 
készülj a háborúra. S ők már 
csak tudják.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Parádé a Vörös téren

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

ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

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

3D konyhatervezés HELYBEN!

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

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

felvesszük Önnel a kapcsolatot. Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

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

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.
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Négy év után újra Miskolcon 
járt a Hangszert a Kézbe ki-
állítás, aminek most is hatal-
mas sikere volt az iskolások 
körében.

Több mint 140 különböző ki-
próbálható hangszer, összesen 
120 ezer résztvevő, millió meg-
szólaltatott hang: ez a Hangszert 
a Kézbe kiállítás, melyen az ér-
deklődők nemcsak megismer-
kedhetnek egy-egy zeneszer-
számmal, de ki is próbálhatják 
őket – így népszerűsítik a zenét, 
a zenélést. A szervezők szerint 
számos gyerek a program során 
fog először a kezében hangszert 
– ez is mutatja, milyen szintű lét-
jogosultsága van hazánkban az 
ilyen törekvésnek.

A Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) Hangfoglaló Program-
jának köszönhetően ismét a 
borsodi megyeszékhelyre ér-
keztek a Hangszeresek Orszá-
gos Szövetsége (HANOSZ) ál-
tal összeállított zenei eszközök, 
illetve a kiállításhoz kapcsoló-
dó rendhagyó énekórák. Négy 
évvel ezelőtt járt először a ki-
állítás Miskolcon, azóta azon-
ban felnőtt egy újabb generá-
ció, akiknek szintén érdemes 
hangszert adni a kezükbe. A 
héten három napig a Művésze-
tek Háza adott otthont az or-
szágos programnak, amit im-
már 55. alkalommal rendeztek 
meg. A kiállítással egybekötött 
zeneórák ötletét Bajnai Zsolt 
és Andrásik Remo keltette élet-

re. Először 8 kiállítást tűztek ki 
célul, most 55-nél tartanak.

– A Hangszeresek Orszá-
gos Szövetsége 2006 óta méri, 
mennyien zenélnek Magyaror-
szágon – mondta a kedd déle-
lőtt tartott megnyitón Andrá-
sik Remo főtitkár. – 2008-ban 
látott napvilágot az egyik ilyen 
kutatás eredménye, ami szerint 
hazánkban csupán a lakos-
ság 8 százaléka tanult akko-
riban hangszeren játszani. Ez 
nagyon alacsony szám, Euró-
pában csak Bulgáriát sikerült 
megelőzni e téren.

Így indult egy tudatos épít-
kezés részeként a Hangszert a 
kézbe 2017-ben.

– Az első tervek szerint 8 vá-
rosba látogatott volna a kiállí-
tás, ám olyan elképesztő sikere 

volt a programnak, hogy foly-
tattuk: most 120 ezer látogató 
körül járunk, ennyien fordul-
tak meg a rendezvényeinken. 
Tavaly megmértük újra, há-
nyan tanulnak zenélni: jelen-
leg 29 százaléknál áll ez a szám 
Magyarországon – fordította a 
számok nyelvére a sikert And-
rásik Remo.

A kiállítás már az első nap 
telt házas volt: rengeteg fiatal 
állt sorba, hogy kipróbálhassa 
a 7 szekcióban kitett zeneesz-
közöket. Andrásik Remo sze-
rint általában a legnagyobb 
sikere a dobnak és a külön-
böző vibrafonoknak van, de 
minden hangszert szívesen, 
érdeklődéssel vesznek kézbe a 
fiatalok.

B. M.

Tehetségkutató versenyt 
rendezett diákzenekarok 
számára csütörtökön a 
Szinva teraszon a Miskolci 
Kulturális Központ.

Azt gondoltuk, hogy már 
érdemes általános és közép-
iskolás kortól figyelemmel 
kísérni a fiatalokat – mondta 
a Tekerd fel a hangerőt című 
program egyik szervezője, 
Hímer Bertalan Paya.

A város szerette volna ki-
fejezni, milyen fontos a fia-
tal tehetségek támogatása, 
pályájuk egyengetése. Hu-
dák Lilla diákpolgármester 
elmondta, szeretnék elérni, 
hogy az itteni diákok megta-
lálják a közös hangot, a kö-
zös programokat, ahol új ba-
rátságok születhetnek.

Nahaj Péternek, a Sky Fa-
natic frontemberének nem ez 
volt az első zsűrizése, a hang-
szeres tudás, a színpadkép és 
a közönséggel való kommu-
nikáció vizsgálata mellett az 
alázatot kereste a fellépőkben.

Az ítészek a Tiszta kosz 
nevű zenekart találták a 
legjobbnak. Szabó Ármin, a 
banda énekes-gitárosa azt 
mondta, több hasznos taná-

csot is kaptak a szakma ré-
széről.

– A szövegeinket dicsér-
ték, ahogy azt is, ahogyan 
ötvözzük a skas, folkos 
hangzást az alter rock-kal. 
Aktívan október óta kon-
certezünk, művelődési há-
zakban, klubhelyiségekben 
játszottunk főleg. Nyáron 
szeretnénk minél több szá-
mot felvenni, és még idén 
megjelenhet egy kisalbu-
munk – mondta.

A nyertes 100 ezer forinttal 
gazdagodott egy autókeres-
kedés felajánlásának köszön-
hetően. Az első három helye-
zett zenekar továbbá felléphet 
majd a nyáron az Avasi Kvater-
kán, az MKK pedig egy váro-
si rendezvényen való fellépést 
ajánlott fel három csapat-
nak. Károly Tamás producer a 
HangArt Stúdióban egy két-
órás felvételtechnikai bemu-
tatót tart majd egyiküknek, az 
Ady Művelődési Ház készülő 
próbatermét pedig valameny-
nyi zenekar használhatja majd.

Pénteken a már tapasz-
taltabb zenekarok számára 
kiírt, kétnapos tehetségku-
tatóval folytatódott a zenés 
programsorozat.                 K. I.
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Jézus Krisztus Szupersztár, 
Vízkereszt, vagy bánom is én, 
A miniszter félrelép, Mici-
mackó: nagy címekben gaz-
dag évadra készülhetünk.

Folytatás az 1. oldalról

A 2023-ban induló a 200. 
évada lesz a színháznak, elé 
azonban beékelődött még egy 
izgalmasnak ígérkező szezon.

– Az idén indulót úgy nevez-
tük el, hogy a „kétszáz mínusz 
egyedik évad”. Az idény során 
14+1 bemutatónk lesz. A célunk 
az volt, hogy a sors hullámai 
közt hánykolódó világunkban a 
színház a béke szigete maradjon. 
Ennek tükrében megpróbáltunk 
minél szélesebb rétegekhez szól-
ni – mondta Béres Attila.

Szőcs Artur – bár színész-
ként már játszott a drámaíró 
által szerzett darabban – elő-
ször rendez majd Bródy Sán-
dort. A Trianon traumáját be-
mutató Feketeszárú cseresznye 
az elmúlt időszak legnagyobb 
szakmai és közönségsikerének 
számít Miskolcon: számos ál-
lótapssal ünnepelt előadást ját-
szott a helyi teátrum.

A rendező, Szőcs Artur 
többször elmondta, nemcsak a 
Feketeszárú cseresznyét jegyző 
Hunyady Sándor munkásságát, 
de az író édesapjának, Bródy 
Sándornak a műveit is szere-
ti. A dada című színdarabot a 
Kamaraszínházban láthatják 
majd a nézők. Szőcs Artur ki-
emelte, jövőre lesz Bródy Sán-
dor születésének 160. évfordu-
lója, és reméli, hogy a teátrum 
méltó emléket állít az írónak.

Rusznyák Gábor arról be-
szélt az általa rendezett A „K” 
ügy kapcsán, hogy a Miskol-
ci Nemzeti Színház a jövőben 

igyekszik minden aktuálpoliti-
kai témát távol tartani magától.

A műsorfüzet legérdekesebb 
címe mindenképp a Gyévuska. 
Pintér Béla egy élő színházi le-
genda. Ascher Tamás szintúgy. 
A mágnes két azonos pólusa 
ebben az esetben úgy tűnik, 
vonzza egymást: Darvas Be-
nedek és Pintér Béla zenés já-
tékát Ascher Tamás rendezi a 
Kamaraszínház színpadára. Ez 
pedig egyfajta csúcsmérője is a 
Miskolci Nemzeti Színháznak.

Kovács Márton és a Mohácsi 
testvérek A falu rossza című 
népszínművet állítják a Nagy-
színház színpadára. Andrew 
Lloyd Webber és Tim Rice rock-
operája, a Jézus Krisztus Szu-
persztár Szabó Máté rendezé-
sében érkezik ugyanide. Szabó 
Máté másik előadása Heinrich 
von Kleist Amphitryon című 

vígjátéka lesz, melyet a Játék-
színben mutatnak majd be.

Ray Cooney vígjátékát Ke-
szég László rendezi: A minisz-
ter félrelépet szintén a Nagy-
színházban láthatja majd a 
közönség. A Játékszínben pe-
dig Thomas Bernhard A szín-
házcsináló című drámáját állít-
ja színpadra a rendező.

A már említett A „K” ügy mel-
lett Jacques Offenbach operáját, 
a Hoffmann meséit viszi szín-
re Rusznyák Gábor. Ez utóbbit a 
Nagyszínházban tekintheti majd 
meg a közönség. William Shakes-
peare is műsoron lesz: a Vízke-
reszt, vagy bánom is én címen 
futó előadást Béres Attila rendezi 
a Nagyszínház színpadára. Alan 
Alexander Milne Micimackója 
szintén a direktor rendezésében 
érkezik, a művet Lőrinczy Atti-
la alkalmazza a Kamaraszínház 

színpadára. Paul Foster I. Erzsé-
bet című színművét Szőcs Artur 
viszi színre a Játékszínben.

A Miskolci Balett is új bemu-
tatókkal készül a 2022-2023-as 
évadra – erről már Kozma Atti-
la beszélt. A Horizont Nemzet-
közi Kortárstánc Fesztiválon a 
közönség már láthatta Hugo Vi-
era koreográfiájában a Jobb ké-
sőn, mint soha című táncelőa-
dást. Ehhez készít Kozma Attila 
egy második felvonást Vörös 
napló – Egy kiszolgáltatott nő 
története címmel, mely egy fik-
ciós balett lesz Marilyn Monroe 
eltűnt titkos naplója alapján. Az 
évad későbbi részében Plasztik 
Bombasztik címmel visznek 
színre előadást – ezzel a minket 
körülvevő műanyag világra sze-
retnének reflektálni – fejtette ki 
Kozma Attila.

BÁJER MÁTÉ

Ascher Tamás Pintér Bélát rendez

Béres Attila igazgató és a művészeti tanács tagjai szerdán ismertették a teátrum következő évadá-
nak új bemutatóit. Fotó: Mocsári László

Úton a nagyszínpad felé

Nagyszabású gálakoncert-
tel ünnepelte fennállása 
tízéves jubileumát a hát-
rányos helyzetű, mélysze-
génységben élő fiatalok 
zenei képzését zászlajá-
ra tűző iskolát fenntartó 
Symphonia Alapítvány. 
Az eseménynek a Miskolci 
Nemzeti Színház adott ott-
hont csütörtökön.

A gálakoncert előtt, a dé-
lelőtt folyamán sajtótájékoz-
tatót tartottak a szervezők a 
színházhoz közeli cukrász-
dában, ahol Kupper András, 
a Symphonia Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke felidézte, 
a 2012-es alapítás utáni első 
projektjük a monori cigány-
telepen indult. Aztán egy 
uniós pályázatnak köszön-
hetően még részletesebben 
kidolgozták a Kodály-mód-
szeren, illetve egy venezuel-
ai oktatási modellen alapuló 
Szimfónia-programjukat.

Kupper András az elmúlt 
10 év összegzését folytat-
va elmondta, 2015 szeptem-
berében hozták létre a zenei 
profilú Symphonia Alapfokú 
Művészeti Iskolát, tanulóik 
mintegy 80 százaléka hátrá-
nyos vagy halmozottan hát-
rányos helyzetű – éppen ezért 
támogatások segítségével in-
gyenesen biztosítják számuk-
ra a zenetanulás lehetőségét. 
Megtudtuk azt is, hogy ma 

már 22 telephelyen több mint 
1800 tanulójuk van, és közel 4 
ezer fiatalt vontak be az elmúlt 
7 évben az oktatásba.

Zongor Attila, az alapítvá-
nyi iskola igazgatója mind-
ezt azzal egészítette ki, hogy a 
csütörtöki gálakoncert során 
közel félezer diákjuk lép fel a 
Miskolci Nemzeti Színház-
ban, a műsor keresztmetszetét 
vonós, fúvós és zenekari pro-
dukciók adják. Érkeztek fia-
talok a megye kistelepülése-
iről, a régióból, de az ország 
más részeiből is. Elhangzott 
még a sajtótájékoztatón, hogy 
– bár az adott keretek között 
már nem igazán van lehető-

ség a bővítésre, mégis – szíve-
sen vonnának be másokat is 
a programba, ahogy Kupper 
András fogalmazott: nyitot-
tak minden tudás átadására.

Zongor Attila hozzátette 
még, hogy a jövőben szeret-
nének még nagyobb hang-
súlyt fektetni a nemzetközi 
kapcsolataik építésére. Több 
sikert is sorolt, amikor tanít-
ványaik nemzetközi zeneka-
rokkal léptek egy színpad-
ra. – Egyöntetű a tapasztalat: 
diákjaink nyitottabbak, fe-
gyelmezettebbek, az iskola-
elhagyás is kevésbé jellemző 
köreikben – húzták alá.

KUJAN ISTVÁN

A zene által kínálnak kiutat

A gálakoncert során közel félezer diák lépett fel a Miskolci 
Nemzeti Színházban. Fotó: Juhász Ákos

A legnagyobb sikere a dobnak és a különböző vibrafonoknak van. 
Fotó: Mocsári László

A Tiszta kosz nyerte meg a tehetségkutatót. Fotó: Horváth Cs.

Száz húron pendültek együtt
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A D&D Drótáru Zrt. vezető-
sége múlt héten vette át 
Csehországban a 2021-es év 
legdinamikusabban fejlődő 
leányvállalatának járó címet. 

Az idén 110 éves, „Drót-
gyárként” is emlegetett vál-
lalat, már 11 éve a cseh acé-
lipari cégcsoport, a Moravia 
 Steel tagja, mely több, mint 
7000 embert foglalkoztat 
Csehországban, Lengyelor-
szágban, Szlovákiában és Ma-
gyarországon. A cégcsoport 
kétévente kitünteti kiváló 
dolgozóit és legeredménye-
sebb leányvállalatait, mely-
ből a tavalyi év teljesítménye 
alapján a magyar leányvállalat 
érdemelte ki az egyik kitünte-
tő címet. A díjat a D&D Drótá-
ru Zrt. nevében Radim Mrózek 
vezérigazgató és Szántói Ró-
bert gazdasági igazgató vet-
te át a cégcsoport székhe-
lyén, a csehországi Třinecben 
megrendezett nagyszabású 
ünnepség keretében. Az el-
múlt 11 évben a tőkeerős be-
fektető révén számtalan új 
beruházás valósult meg Mis-
kolcon, melyek megszilárdí-
tották a vállalat pozícióját az 
építőipari acéltermékek euró-
pai piacán. A cég értékesíté-

se az elmúlt évtizedben közel 
duplájára nőtt, és jelentősen 
emelkedett a foglalkozta-
tottak létszáma is. Jelenleg 
is folyamatosak a beruházá-
sok, a gyártókapacitás és a 
hatékonyság növelése mel-
lett egyre nagyobb hangsúlyt 
kap az energiahatékonyság.  
A D&D Drótáru Zrt. célja, hogy 
hosszú távon meghatározó 
szerepet töltsön be Miskolc 

életében mint stabil, tőkeerős 
vállalat. Ezt elsősorban a kivá-
ló dolgozói állományra, meg-
bízható beszállítókra, alvállal-
kozókra, valamint a minőségi 
termékek és szolgáltatások 
nyújtására kívánják alapozni.

A legkorszerűbb technológiák 
és márkák bemutatója, segítő-
kész szakemberek és szakmai 
találkozó. Már 24. alkalommal 
rendezi meg telephelyén a 30 
éves BRS Klíma és Gázcentrum 
Kft. május 18. és 19. között a Klí-
ma és Fűtéstechnikai Kiállítás 
és Vásárt, ahová a szervezők 
várják az érdeklődőket és tanul-
ni vágyókat.

Az idén alapítása 30. évfordu-
lóját ünneplő és generációváltás 
előtt álló cég egyik „zászlósha-
jója” a Klíma és Fűtéstechnikai 
Kiállítás és Vásár. Több mint két 
évtizede fogalmazódott meg 
az igény az iparág szereplőiben, 
hogy a folyamatosan fejlődő 
technológiával lépést kell tarta-
ni – emlékezett vissza Körmöczy 
Zsuzsanna alapító. Ennek egyik 
jó gyakorlatát a képzésekben 
találták meg. „Oktatásokat szer-
veztünk, majd a lakosság részé-
re is kisebb bemutatókat kínál-
tunk” – folytatta az alapító. Az 

évek során ez a kettő egyre na-
gyobb volumenű szakmai kiállí-
tássá és vásárrá nőtte ki magát.

Az iparági rész mellett cél volt 
a lakossággal is megismertetni 
a lehetőségeket, a modern tech-
nológiai vívmányokat. Emellett 
szempont lett, hogy a potenci-
ális vásárlóknak segítsenek a 
döntéshozatalban, hiszen ko-
moly befektetésről van szó, ami 
előtt érdemes körbejárni a pro 
és kontra érveket. Az egész or-
szágból érkező szakmai képvi-
selők ehhez az elérhető leghite-
lesebb források.

„Erre nagyszerű alkalom ez a 
kiállítás, ahol közvetlenül a kiállí-
tóktól tudhatjuk meg, mik a leg-
korszerűbb technológiák a ka-
zánoktól kezdve a klímákon, a 
radiátorokon, a vízlágyításon, a 
füstgázelvezetésen keresztül a 
hőszivattyúkig. A jó megoldást 
választva, hűtő-, fűtőklímák be-
építésével akár felére is csök-
kenhet a fűtésszámlánk” – hang-
súlyozta Körmöczy Zsuzsanna.

Az esemény teljesen lefe-
di egy ilyen jellegű beruházás 
szakemberigényét, hiszen az 
eszköz beszerzése mellett azok 
a kivitelezők is jelen vannak, 
akik gondoskodnak a szakszerű 
telepítésről.

Mindemellett a rendezvény 
a jövő szakember-generációi-
ra is gondol. A szakképző intéz-
ményekkel ápolt jó viszony ré-
szeként minden évben diákok 
is meghívást kapnak, a máso-
dik nap kifejezetten rájuk kon-
centrál.

A BRS Klíma és Gázcentrum 
Kft. a 24. alkalommal megren-
dezett Klíma és Fűtéstechnikai 
Kiállítás és Vásárral az évek so-
rán elérte, hogy Miskolc az ipar-
ág szakmai térképének egyik 
fontos központjává váljon. A 
cég ezt úgy hálálja meg, hogy 
meglepetésekkel, műsorral és 
ajándékokkal készül a partne-
rei számára. További részletek a 
www.gazcentrum.brskft.hu ol-
dalon olvashatóak.

Dinamikusan fejlődik 110 éveMinden a kazánról, klímáról  
és hőszivattyúról egy helyen

Moravia Steel cégcsoport 2022. évi díjátadó ünnepsége Cseh-
országban

Alapítva 1912. Magyar Acélsodrony-, Drótművek és Kötélgyár Deichsel néven. 
A drótgyár az 1960-as években már a világ számos országába exportált. 2011-től a cseh 

Moravia Steel cégcsoporthoz tartozik.
A vállalat Miskolcon több mint 170 család megélhetését biztosítja.
„D&D” Drótáru Ipari és Kereskedelmi Zrt. Miskolc, Sajószigeti út 4., www.drotaru.hu,  

+36 20 380 3973, +36 46 519 100, contact@drotaru.hu



Miskolcon rendezik az egyete-
mi sport legnagyobb fesztivál-
ját május 19-22. között. 

A nevezések alapján 25 
egyetem 976 sportolója lesz ott 
a MEFOB Festen asztalitenisz, 
atlétika, ultimate frizbi, futsal, 
judo, kosárlabda, tenisz és vízi-
labda sportágban, természete-
sen helyi csapatokkal.

– A sport szerves része az 
egyetem egészségfejleszté-
si stratégiájának – szögezte le 
Horváth Zita rektor, rámutat-
va: a testnevelésórák színvona-
lának javítását és a szabadidő-
sport támogatását is célul tűzték 
ki az egyetemen. – Igyekszünk 
egyéb tanulási lehetőségeket és 
mentorprogramokat biztosíta-
ni azon fiataloknak, akik egye-
sületben sportolnak, hogy a két 
tevékenységet párhuzamosan 
tudják művelni.

A szervezők nem titkolt 
szándéka, hogy felkészüljenek 
a Debrecen-Miskolc Euró-
pai Egyetemi Játékok 2024-es 
megrendezésére.

– Nem volt még olyan ren-
dezvényünk, amin ezer sporto-
ló négy napon keresztül nyolc 
sportágban lett volna jelen egy 
helyen – mondta a Magyar 

Egyetemi - Főiskolai Sportszö-
vetség (MEFS) főtitkára. Juhász 
Péter felhívta a figyelmet: habár 
az ünnepélyes megnyitót jövő 
pénteken tartják, már csütörtök 
délelőtt beindul a fesztivál: előa-
dást tart mások mellett Mocsai 
Lajos és Kemény Dénes.

– A miskolciak nagyon sze-
retik a sportot – vélekedett Kiss 

János országgyűlési képvise-
lő, aki felelevenítette a magyar 
kormány által az elmúlt egy 
évtizedben finanszírozott mis-
kolci sportberuházásokat.

A programot a MEFS közö-
sen rendezi a Miskolci Egyetem-
mel és Miskolc támogatásával. A 
város polgármestere szerint a 
megyeszékhely és az egyetem 
sportlétesítményei képesek egy 
ekkora rendezvényt lebonyo-
lítani. Veres Pál  felidézte a vá-
rosi fejlesztéseket, valamint az 
önkormányzat és a civilek törek-
vését, hogy minél több füvesített 
területtel és szabadidőpark kal 
gazdagodjanak az itteniek.

A Miskolci Atlétikai Cent-
rumban, az Egyetemi Körcsar-
nokban, a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnáziumban és a Miskolc-
tapolcai Strandfürdőben is lát-
hatók lesznek a viadalok.

BÓDOGH DÁVID
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Az ország 47 településé-
ről érkeztek bringások a 
Bükki Kerékpáros Teljesít-
ménytúrára.

Huszonharmadik alkalom-
mal rendezték meg az elmúlt 
hétvégén a sporteseményt, 
ahol idén is négy távon – 30, 
50, 80, 115 kilométeren – le-
hetett indulni, a legrövidebb 
és a leghosszabb távok útvo-
nala azonban megújult. Orosz 
Emese főszervező elmondta, 
a túrázóktól kapott visszajel-
zések és saját tapasztalataik 
szerint is jól sikerült az idei 
első Bükki Kerékpáros Telje-
sítménytúra.

– Szinte kivétel nélkül min-
den sporttárs arról számolt 
be, hogy jobban élvezte az 
új útvonalat, haladósabb volt 
a középső szakasz, azt pedig 
kifejezetten díjazták, hogy a 
rendkívül rossz állapotban 
lévő Mályinkát és a bánkúti 
elágazást összekötő szaka-

szon nem ereszkedni, hanem 
mászni kellett – mondta el.

Összesen 152-en indultak, 
a túrázók átlagéletkora 41 év 
volt, a legfiatalabb sporto-
ló 11, a legidősebb pedig 72 
éves volt, de rajta kívül még 
volt három 70 feletti résztve-
vő is. 

Minden eddiginél több, 
összesen 47 településről ér-
keztek nevezők, a résztvevők-
nek idén mindössze harminc-
hat százaléka volt miskolci.

– Volt, aki a teljesítmény-
túra kedvéért 334 kilomé-
tert utazott Győrújbarát-
ról – mondta Orosz Emese, 
hozzátéve: a hagyományok-
nak megfelelően az Alföld-
ről is szép számmal érkeztek 
bringások a programra.

Aki lemaradt, ősszel bepó-
tolhatja az élményt, a huszon-
negyedik Bükki Kerékpáros 
Teljesítménytúrát szeptember 
18-án rendezik meg.

TAJTHY ÁKOS

Töretlenül népszerű 
Több miskolci már birtokba 
vette a május elejére elkészült 
pályát, amit pénteken hiva-
talosan is átadtak. Néhány 
alapvető szabály mellett így a 
belváros központjától gyakor-
latilag öt percre egy kilométer 
hosszú, rekortán borítású pá-
lya várja a sportolni vágyókat.

Hogy mennyien kezdték el 
„nem hivatalosan” használni, 
jól mutatja, mennyire vágytak 
a miskolciak egy, a népkertihez 
hasonló adottságokkal rendel-
kező futópályára.

Pénteken megtörtént a szalag-
vágás, és immár „hivatalossá” vált 
a pálya felavatása. Veres Pál pol-
gármester azzal kezdte, régi álma 
volt a városnak a futókör meg-
építése. Megköszönte a kormány 
támogatását, ami fele arányban 
finanszírozta a beruházást – Mis-
kolc a másik részt: 42,2 millió fo-
rintot tett hozzá a projekthez.

A városvezető ezt követően 
felidézte, hogy a „Népkert a város 
tüdeje, szíve”, fejlesztése érdeké-
ben pedig évek óta egyeztetnek 
az érdekelt és érintett civilekkel, 
valamint lokálpatriótákkal. Az 
önkormányzat gyűjti az ötleteket, 
koncepciót dolgoz ki. Legutóbb 
például Puskás Péter Ybl-díjas 
építész készített átfogó terveket.

„Úgy tekintsünk a futó-
körre, mint ennek a komplex 

megújításnak az első lépésé-
re” – mondta Veres Pál, majd a 
jövő héten esedékes Futókörök 
Napjára utalt zárásként, ami a 
debütáló „tömegrendezvénye” 
lesz a pályának.

A szót Révész Máriusz aktív 
Magyarországért felelős kor-
mánybiztos vette át. „Magyar-
országon szeretünk panasz-
kodni, hogy nehéz az élet. És 
valóban: kinek 10, kinek 20 ki-
lóval!” – kezdte tréfálva, majd 
komolyabbra fordítva a szót 
arról beszélt, hogy az Aktív 
Magyarországért program ho-
gyan igyekszik tenni az egész-
ségesebb népességért.

Miskolc is többszöri kedvez-
ményezettje ezeknek a pályá-
zati lehetőségeknek, azért pe-
dig, hogy „ezeket észrevették, 
gratulálok a miskolci önkor-
mányzatnak” – mondta a kor-
mánymegbízott. Veres Pál ezen 
a ponton közbeszúrta, hogy az 
előző hétvégén, az I. Miskolci 
Ötletmaratonon a győztes pro-
jekttervet extrémsportoló fia-
talok dolgozták ki, céljuk pedig 
pálya kialakítása az Y-híd alatt 
– ennek megvalósításához is 
tervez majd támogatásra pá-
lyázni az önkormányzat.

Révész Péter, a terület önkor-
mányzati képviselője ugyan-

csak köszönetet mondott a fu-
tókör megvalósulásért, majd 
a körzet további fejlesztéseit 
emelte ki, hozzátéve: fitnesz-
park kínálhat majd újabb lehe-
tőségeket a testmozgásra. „Biz-
tatom a miskolci lakosokat, 
hogy vegyék igénybe, használ-
ják szeretettel és egészségükre 
a futókört” – zárta gondolatait.

A népkerti pálya május 21-
én, a Futókörök Napján várja 
a miskolciakat, hogy az ország 
több településével mérje össze 
„futókapacitását” a város, és 
remélhetőleg minél előkelőbb 
helyen végezzen.

KIRÁLY CSABA

Hivatalosan is átadták a futókört

A futókör az első lépése a Népkert komplex megújításának. Fotó: Juhász Ákos

Ezer sportolót várnak Miskolcra a jövő héten. Fotó: Parai Roland
MISKOLCRA ÉR A TOUR. Minden idők legerősebb mezőnyével 
rajtolt el szerdán a 43. Tour de Hongrie országúti kerékpáros kör-
verseny. Az összetett várhatóan - az elmúlt évekhez hasonlóan 
- ismét a királyetapon dől el: vasárnap 9:40-kor rajtol a mezőny 
a miskolci Szent István téren, a karaván átkel a Bükk kaptatóin, 
hogy meghódítsa a Mátrát. Az utolsó befutó Magyarország leg-
magasabb pontján, az 1014 méteres Kékestetőn lesz. A magyar 
körverseny érinti a Kálvin, a Petőfi, a Vászonfehérítő, a Kiss Ernő, 
a Vasgyári, az Andrássy, a Kiss tábornok, az Árpád, a Hegyalja és a 
Vadas Jenő utcát, itt útlezárásokra kell számítani vasárnap.

Miniolimpia az egyetemen

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi  
permetezését végezzük  

2022. 05. 15. és 2022. 05. 29. között.

Az alábbi szerek felhasználásával:
Runner 2 F, Mospilan 20 SG,

Nonit, Topas 100 EC, Wuxal Super

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

A MIRELITE MIRSA Zrt. gyorsfagyasztott zöldségek,  
gyümölcsök és félkész ételek gyártásával foglalkozó világszerte 
ismert, 100%-os magyar tulajdonban lévő családi vállalkozás.

ü Műszaki-karbantartási vezetőt
ü Minőségügyi vezetőt és minőségellenőrt
ü Hűtőgépészt, villanyszerelőt, lakatost

ü Raktáros-targoncásokat
ü Betanított munkásokat

Várjuk nyugdíjasok és diákok jelentkezését is!
hr@mirsa.hu l 46/501-440 l www.mirelitemirsa.hu 

 Miskolci üzemünkbe diplomás, szakképzett  
és végzettség nélküli munkatársakat keresünk:

+46 320 283, +36 20 288 0350

Hívd az ingyenesen hívható  
telefonszámunkat, a 1417-et  

vagy jelentkezz személyesen irodánkban:

3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Dolgozni szeretnél? Most végeztél és nincs munkád? 
Esetleg 25 év alatti vagy?

Csatlakozz hozzánk és használd ki  
az adómentességed MOST!

Számos munkalehetőség közül választhatsz:

• gépkiszolgáló • összeszerelő
• targoncavezető • gyógyszergyártó
• betanított operátor • készletellenőr

• műszerész

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

Akció! 2022. 05. 14-től 2021. 05. 20-ig 
Baba szappan, 125 g, 1352 Ft/kg 219 Ft 169 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l 349 Ft 299 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs, 499 Ft/tekercs 599 Ft 499 Ft
Duck WC-tisztító, 750 ml, 665,33 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l 699 Ft 549 Ft
Jar mosogató, 900 ml, 776,66 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Opti bútorápoló, 500 ml, 1498 Ft/l 849 Ft 749 Ft
Silan öblítő, 1450-1850 ml,  
   723,44-567,02 Ft/l 1199 Ft 1049 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 905,12 Ft/kg 1299 Ft 1059 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 45,79 Ft/tekercs 1299 Ft 1099 Ft
Fürdőszobaszőnyeg 65 cm széles, 999 Ft/fm 1499 Ft 999 Ft
Szőnyeg 60x110 cm 3199 Ft 2599 Ft
Trinát magasfényű, fehér zománcfesték,  
   1 l, 4699/l 5899 Ft 4699 Ft
Trikolor kerítéslazúr 5 l, 999,8 Ft/l 6499 Ft 4999 Ft
Héra Prémium színes falfesték,  
   5 l, 2099,8 Ft/l 12 499 Ft 10 499 Ft
Héra Gold belső falfesték, 15 l, 666,59 Ft/l 12 999 Ft 9999 Ft

Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben húsz helyszínen adhatják 
le a voksukat a tagok a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara (NAK) 
május 20-ai választásán. A vok-
solás tétje a gazdatársadalo-
mért és a magyar mezőgazda-
ságért munkálkodó köztestület 
érdek érvényesítő erejének meg-
őrzése, megerősítése.

2013-as megalakulása óta a 
NAK számos jogszabály megal-
kotásában vett részt, amelyek-
nél az elsődleges szándék min-
dig az volt, hogy a föld magyar 
kézben maradjon. Az érdekkép-
viselet eredményeként az elmúlt 
kilenc évben javultak a gazdál-
kodás feltételei: megerősödött 
a vidéki élet tartóoszlopainak, 
az agrár kis- és középvállalkozá-
soknak a tőkeereje, miközben ér-
vényre jutottak a magyar tulajdo-
nú nagyvállalatok igényei is.

„A szakpolitikával való együtt-
működésben születhettek meg 
például a növekvő támogatások-

ról, a gazdaságátadás könnyeb-
bé tételéről vagy a családi gazda-
ságok egyszerűbb működéséről 
és kedvezőbb adózásáról szóló 
fontos agrárpolitikai döntések” 
– mondta el Taskó József. – „Fa-
lugazdász-hálózatunk biztos tu-
dásbázist jelent a gazdáknak. 
Például a megyében beadott, 
mintegy 9000 egységes kérelem 
háromnegyedét is ők készítik el, 
és nyújtják be a gazdálkodók ké-
résére minden évben.”

Az agrárkamara megyei elnö-
ke hangsúlyozta: „A május 20-ai 
választás az összetartás és az 
egység szimbóluma. Minél több 
tagunk él a szavazati jogával, mi-
nél többen jönnek el választani, 
annál nagyobb erőt tudunk mu-
tatni, annál biztosabb lesz, hogy 
érdekeink érvényre jutnak a NAK 
által a jövőben is.„

A NAK minden választásra jo-
gosult tag számára kijelölte a 
tagnyilvántartásban szereplő la-
kóhelyéhez vagy telephelyéhez 
legközelebbi szavazóközpontot. 

A választási jogosultságról, illet-
ve a szavazás helyéről a tagok a 
postai úton kapott választási ér-
tesítőből vagy a NAK honlapján 
tájékozódhatnak. A Miskolcon és 
környékén gazdálkodók az ag-
rárkamara épületében, a Csabai 
kapu 62. szám alatt adhatják le 
szavazataikat.

A választáson csak a MAGOSZ 
és társszervezetei indulnak. 
Közös listájukon 90 név szere-
pel. Erre a listára voksolhatnak 
a szavazásra jogosultak, mint 

Aponyi Ferenc is: "Azért tartom 
fontosnak és előnyösnek az ag-
rárkamarai választásokat, mert 
a gazdálkodók és a hazai agrári-
um szereplői ezen keresztül még 
határozottabban elmondhatják 
véleményüket, és demokratikus 
úton választhatják meg az álta-
luk az agrárkamarába delegálni 
kívánt személyeket. Ezért buz-
dítom minden gazdatársamat, 
hogy vegyen részt a 2022. május 
20-án tartandó agrárkamarai vá-
lasztáson és tegye le a voksát."

AGRÁRKAMARAI VÁLASZTÁSRA  
KÉSZÜLNEK A GAZDÁK
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MÁJUS 16., hétfő 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 Négyszemközt 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-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 17., kedd 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 Sportpercek 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25 A Perecesi Bá-
nyász Fúvószenekar jubileumi kon-
certje 2. rész (12) 20:00 Miskolc Ma ism. 

(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 

Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 18., szerda 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 Testközel-
ből (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 

Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12) 

MÁJUS 19., csütörtök 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma 
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 

(12) 18:25 Promenád (kulturális ma-
gazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 

19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilá-

tó (közéleti magazin) 

ism. (12) 20:00 Miskolc 

Ma ism. (12) 20:15 Idő-

járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12)

MÁJUS 20., 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 Suhanj velem! 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéle-
ti magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. 

(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 

Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 21., 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 maga-

zin) 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 22., vasárnap 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 

16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó 

(közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Króni-

ka ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 

19:25 A Perecesi Bányász Fúvószene-
kar jubileumi koncertje 2. rész (12) 
20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-je-

lentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képúj-

ság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

MÁJUS 14., szombat
8:30 13. Játékos VárosJárás - Kulturális tár-

sasjáték diákok, családok, közösségek szá-
mára, téma: „Miskolc és az irodalom”

8:30 Vasutas természetjáró nap: Garad-
na- Dédestapolcsány túra, információ: 
mvsctura.hu

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
8:30 Tárkányi túrák 2.: Tamás-kútja- Fel-

sőtárkány túra, információ: mvsctura.hu
9:00-13:00 Termelői nap, Erzsébet tér
9:40 Tour de Hongrie: a királyetap rajtja, 

Kálvin János utca
10:30 Pom Pom meséi, Csodamalom Báb-

színház

MÁJUS 16., hétfő
15:00 Vedd fel a fonalat! Gombolyag klub 

– Horgolók, kézimunkázók köre, József At-
tila Könyvtár

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

19:00 Zak vizsgakoncert – A Miskolci 
Szimfonikus Zenekar koncertje, Mű-
vészetek Háza

MÁJUS 17., kedd
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály Könyvtár
15:00 Alkossunk együtt! – Nyílt festőnap 

a József Attila Könyvtárban, József Atti-
la Könyvtár

15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyel-
vi Könyvtár

MÁJUS 18., szerda
9:00 Móra-emléknap, Móra Ferenc Könyvtár

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

17:00 Mesetarisznya, Központi könyvtár, 
gyermekkönyvtár

18:00 (S)ikertörténetek 5. – Páros beszélge-
tések, Vendégek: Szabó T. Anna költő és 
Tóth Krisztina költő, Művészetek Háza

MÁJUS 19., csütörtök
10:00 Utazás Komposztániába - A Kala-

majka Bábszínház előadása, Petőfi Sán-
dor Könyvtár

13:00 Idősek klubja, Móra Ferenc Könyvtár
16:00 Impressziók - A Pasztellfestők Or-

szágos Egyesületének kiállítás-
megnyitója, Szabó Lőrinc Idegennyel-
vi Könyvtár

16:30 Mesekockák diafilmklub, József At-
tila Könyvtár

16:30 Lengyel klub, Szabó Lőrinc Idegen-
nyelvi Könyvtár

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

MÁJUS 20., péntek
10:00 Tökmag baba-mama klub, Petőfi 

Sándor Könyvtár
10:00 Tiszta Forrásból Emődön - Miskolci 

Szimfonikus Zenekar koncertje, Emődi 
Művelődési Ház

14:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi Sándor 
Könyvtár

16:00 Fonaltündérek klubja, Petőfi Sán-
dor Könyvtár

16:0 Spanyol klub, Szabó Lőrinc Idegen-
nyelvi Könyvtár

19:00 A bebop, swing és standard jazz vi-
lága - Jazz Inside Band-koncert, ven-
dég: Molnár Sándor szaxofonművész, 
Művészetek Háza

MÁJUS 21., szombat
7:00 Barlangos túra: Jósvafő-Trizs, infor-

máció: mvsctura.hu
9:00–17:00 Futókörök napja, Népkert
Kassa-Miskolc ultramaraton

MÁJUS 22., vasárnap
8:30 Tárkányi túrák 3.: Répáshuta- Felső-

tárkány túra, információ: mvsctura.hu
9:00-13:00 Görömbölyi termelői nap, Szo-

lártsik tér
10:30 Pom Pom meséi, Csodamalom Báb-

színház
17:00 DVTK-BMTE labdarúgó-mérkőzés, 

NB II. 38. forduló, DVTK Stadion

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: 
MÁJUS 12-15., csütörtök-vasárnap: 
17:30 A hős | MÁJUS 12-18., csütör-
tök-szerda: 15:30 és 20:00 Katinka | 
MÁJUS 16-18., hétfő-szerda: 17:30 A 
világ legrosszabb embere | MÁJUS 
19-22., csütörtök-vasárnap: 15:30 
A művészet templomai – Tutan-
hamon: A legújabb kiállítás | MÁ-
JUS 19-25., csütörtök-szerda: 17:30 
Bazi nagy francia lagzik 3. | 19:30 Lá-
nyok Dubajban | MÁJUS 23-25., hét-
fő-szerda: 15:30 A művészet templo-
mai: Palladio

• Művészetek Háza, Béke-terem: 
MÁJUS 12-18., csütörtök-szerda: 
16:00 A gigantikus tehetség elvi-
selhetetlen súlya | MÁJUS 12-15., 
csütörtök-vasárnap: 18:00 Annet-
te | MÁJUS 16-18., hétfő-szerda: 
18:00 Vezess helyettem | MÁJUS 
19-22., csütörtök-vasárnap: 16:00 
A művészet templomai: Bernini | 
MÁJUS 19-25., csütörtök-szerda: 
17:45 Boszorkányház | 19:30 Doors 
– Rendezői változat | MÁJUS 23-
25., hétfő-szerda: 16:00 A művészet 
templomai: Botticelli és a Mediciek

MOZIMŰSOR

MÁJUS 14., szombat 11:00 Kakaókon-
cert, Nagyszínház nézőtéri társalgó | 19:00 
A revizor, Balikó Tamás-bérlet, Nagyszín-
ház | 19:00 Határtalan napok: A Nosz-
ty fiú esete Tóth Marival, a kassai Thá-
lia Színház vendégjátéka, Kamaraszínház | 
19:00 Gépnarancs, Játékszín

MÁJUS 17., kedd 19:00 A revizor, Nagy 
Attila-bérlet, Nagyszínház | 19:00 Élektra, 
Játékszín

MÁJUS 18., szerda 19:00 A revizor, bér-
letszünet, Nagyszínház | 19:00 Élektra, Já-
tékszín

MÁJUS 19., csütörtök17:00 Zöldszín-
ház – Interaktív beszélgetés a jövő 
nézőiért, Játékszín

19:00 Hegedűs a háztetőn, bérletszünet, 
Nagyszínház

MÁJUS 20., péntek 19:00 Bolha a fül-
be, bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 Ka-
simir és Karoline, bérletszünet, Kamara

MÁJUS 21., szombat 19:00 Vadkacsa, 
Játékszín

A MISKOLCI NEMZETI 
SZÍNHÁZ MŰSORA

Soha korábban nem érez-
hettük magunkat ennyi-
re otthonosan a Herman 
Ottó Emlékházban. Bő egy 
évtized után újult meg „az 
utolsó magyar polihisztor” 
egykori lakja.

– Szerettük volna, ha a ven-
dégház eredeti hangulata tér 
vissza – fogalmazott Szolyák 
Péter, a Herman Ottó Múzeum 
igazgatója a szerdán tartott tár-
latmegnyitón az egykorvolt re-
zidencia előtt, ahová Herman 
Ottó élete alkonyán költözött 
feleségével, Borosnyay Kamil-
lával. Az 1903-tól egyre inkább 
a házaspár képére formált nya-
raló falai és portakerítései közé 
kellett visszavarázsolniuk a jó-
formán mindenhez – nem is 
akármilyen szinten – konyító 
tudósember szerteágazó ér-
deklődésének eklektikus mi-
liőjét.

– 1964-től ez az ötödik ál-
landó kiállítás, mely alkalma-
zott módszerén, technikáján, 
installációs lehetőségein túl 
abban nyújt újszerűt, hogy a 
házaspárt helyezi előtérbe – 
vélekedett Veres László nyugal-
mazott múzeumigazgató.

– Azt szerettük volna érzé-
keltetni, hogy ketten együtt 
alkottak egy családot: Kamilla 
személyisége erősítette Ottót, 
míg Ottó szemléletmódja, ter-
mészetszeretete, állatok irán-
ti rajongása kihatott Kamillá-
ra, s ez tetten érhető meséiben 
– árulta el a tárlatot bemuta-

tó általános igazgatóhelyettes, 
egyben a Pele-ház kurátora. 
Ahhoz pedig, hogy az ottho-
nosság igazán megragadható 
legyen 2022-ben is, Hajdú Il-
dikó arra törekedett, hogy a fa-
lon olvasható szövegrészletek 
a pár életét leginkább megha-
tározó kérdéseket és témákat 
taglalják.

Az interaktivitás, a szóra-
koztatás és az oktatás kívánal-
mainak egyaránt eleget tettek: 
napjaink kiállításainak elvárá-
saihoz igazodva a lakon meg-
jelentek az érintőképernyők, 
mindeközben thonet székek 
utánzataival és a korhű tájat 
felfestő panorámaképpel ele-

venedik meg a századfordu-
ló hangulata. Mindemellett a 
be- és elrendező szakembe-
rek gondoltak arra is, ha ne-
tán egy népesebb diákcsoport 
térne be Hermanékhoz. – Sze-
retnénk olyan programokat 
kínálni számukra, amiktől jól 
érzik magukat, ugyanakkor ta-
nulhatnak Herman Ottóról – 
fogalmazta meg szándékukat 
Hajdú Ildikó.

A gyermeksereget egy uta-
zóláda fogadja az előtérben, 
majd pár lépéssel odébb Ottó 
és Kamilla kalapjának máso-
latait is felpróbálhatják. A villa 
szűkösségére tekintettel kihúz-
ható asztalokkal is bővíthe-

tő az enteriőr. Az érdeklődő 
fiatalok bármihez közel me-
hetnek, szinte akármit kézbe 
vehetnek, kvízjátékozhatnak, 
mesekönyvbe lapozhatnak. A 
polihisztor felettébb széles lá-
tókörét mutatja – s ezzel legké-
sőbb a helyszínen szembesül-
hetünk –, hogy földön, vízen 
és levegőben egyaránt megta-
lálta a helyét. Valami igencsak 
hasonló maradéktalanság-ér-
zés vár ránk is a lillafüredi Er-
zsébet sétányon, a Szinva és a 
Bükk ölelésében…

A tárlat hétfő és kedd kivé-
telével valamennyi napon láto-
gatható 9 és 17 óra között.

BÓDOGH DÁVID

Vendégségben Herman Ottónál

A múzeum arra törekedett, hogy a vendégház eredeti hangulata térjen vissza. Fotó: Horváth Csongor 

Hirdetés

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában május 15-
én, vasárnap 16 órától az Isteni 
Ige templomból közvetítenek. A 
szentmisét bemutatja: Rigó Jenő 
plébános.

Zajacz Ernő, volt felsőzsolcai 
plébános 65 éves korában el-
hunyt. Temetéséről később in-
tézkednek.

HARANG-HÍREK



mozaik 2022. május 14. 
19. hét | XIX. évfolyam 19. szám12 Miskolci Napló

A közlekedési kultúra nap-
ja alkalmából állított ki két 
régi villamost, valamint két 

nosztalgiabuszt május 11-én, 
Miskolc város napján a Tiszai 

pályaudvaron a Miskolc Városi 
Közlekedési Zrt. A villamos-

szerelvények – a 203-as pá-
lyaszámú Tátra és a 185-ös 
számú SGP, vagyis bécsi – a 

Tiszai pályaudvar végállomás 
külső vágányán voltak kiállít-
va, mellettük sorakoztak fel a 

veterán autóbuszok (az Ikarus 
31-es és az Ikarus 620-as). 

Megtekinthető volt még szer-
dán egy BYD K9UB DW típusú 

elektromos tesztbusz is, ami a 
napokban érkezett a miskol-

ci közlekedési vállalathoz. A 
rendhagyó tárlatot a nap fo-

lyamán bárki megtekinthette. 
Fotó: Juhász Ákos

Veterán  
járművekkel 

nosztalgiáztak

Gazdikereső
Ezen a héten Artúrt (6038), 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.

Artúr (6038) 
Bekerülés helye:  Forrásvölgy
Fajta: puli
Kor: 11 év
Neme: hím
Szín: fekete
Súlya: 9 kg

Artúr egy 11 éves puli. Tár-
sával, Villámmal került be a te-
lepre. Játékos, hangját is szereti 
hallatni. Elsőre bizalmatlan, de 
hamar feloldódik. Örülnénk, 
ha a „nagytesóval”, Villámmal 
együtt gazdásodhatna.

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.) Mintha valami betegség bujkál-
na önben a héten, pedig aktív hétvégét tervezett. Ha 
még nem késő, maradjon otthon és teázgasson. A gyen-

geség amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is múlik.

Bika (04. 21.–05. 21.) Váratlan szerencse érheti mos-
tanság egy váratlan területen. Ne feledje, a sors útjait 
nem lehet kiszámítani, éppen ezért nem kell letennie 

semmiről. Soha nincs túl késő a változáshoz.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Szinte elbódítja a tavasz han-
gulata. Ha teheti, legyen sokat a szabadban, akár egy 
padon élvezze a napsütést, akár egy könnyű sétát tesz 

a tavaszi záporban, a szabadság fel fogja tölteni.

Rák (06. 22.–07. 22.) Tele van ötletekkel, és ott is vég-
rehajt néhány változást, ahol eddig mindig a megszo-
kott utat követte. A környezete először talán meglepő-

dik, de végül ők is örömmel veszik majd az újdonságokat.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Döntéseket hozni sohasem 
egyszerű, főleg, ha olyan dolgokról van szó, amelyek az 
egész életére nagy hatással lehetnek. Mégis, döntsön a 

legjobb belátása szerint, és ne aggódjon a következményeken!

Szűz (08. 24.–09. 23.) Élvezi a héten szerettei társa-
ságát. Még az is lehet, hogy egy olyan, az ön számára 
különösen kedves családtaggal is időt tud tölteni, akit 

egyébként csak nagyon ritkán láthat. Élvezze ki az alkalmat!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Kicsit nehezen indul be a 
hét, de rengeteg izgalmas teendő várja. Sok, régen 
halogatott dolognak a végére járhat, és ez sokkal na-

gyobb elégedettséggel tölti el, mintha egész nap lustálkodna.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Ne hagyja, hogy megtévesz-
sze valakinek a mézesmázos stílusa! Szerencsére ön ál-
talában könnyen átlát a szitán, és a döntésekor azoknak 

az érdekeit tartja szem előtt, akik valóban fontosak önnek.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Lassan a környezete is kezdi 
unni azt, hogy folyton a múlton rágódik. Engedje el a 
démonait, és lépjen ki a szabadba! Ugyan lehet, hogy 

nem az első próbálkozások járnak sikerrel, de valahol el kell indulni.

Bak (12. 22.–01. 20.) Ha nem tartja kordában az ér-
zelmeit, a hetet a féltékenység uralhatja. Nem biztos, 
hogy ez szerelmi eredetű, lehet, hogy valakinek a sike-

reire lesz féltékeny. Tanuljon meg uralkodni érzésein!

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Fontos emberekkel ismer-
kedhet meg, és ez a találkozás sokáig hatással lesz éle-
tére. Ha ön is nyitott, és szem előtt tartja, hogy nem kell 

mindenkinek egyformának lennie, akkor minden jól fog alakulni.

Halak (02. 20.–03. 20.) Sok gondolat kering most a 
fejében, és ideje lenne rendet tenni köztük. Lehet, hogy 
az segít, ha kiírja magából a félelmeit és a terveit egya-

ránt, így könnyebb lesz rendet tenni az érzelmek között.

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

SudokuAkkor és most. Két fotó, két kor, két arculat, mégis egy bevásár-
lóközpont. Régi és új felvételünkön is a Centrum Áruház látható. 
A Centrum Áruház helyén korábban három 19. századi épület – a 
Drot-, a Groák- és a Bajkor-házak álltak, ezeket az építkezés miatt 
bontották el. A terjedelmes épület terveit Horváth István, Szabó Jó-
zsef és Thury László készítette 1966-ban, építését 1968-ban kezd-
ték, és 1970-re készültek el vele. Megnyitásakor az ország máso-
dik legnagyobb és legkorszerűbb áruháza volt. Az épület 1990-és 
1993 között nyerte el mai formáját, ekkor épültek „tornyai” is, a ter-
veket Horváth István készítette, nevét a főbejárat mellett emlék-
tábla is őrzi. A kétezres években a miskolci létesítmény is Skála Di-
vatház néven üzemelt, régi nevét 2010-ben kapta vissza. Az épület 
földszintjét néhány éve teljesen átépítették, az élelmiszerbolt mel-
lett több kicsi üzlethelyiséget is kialakítottak, melyek egy része a 
főutcáról is megközelíthetővé vált. (Tajthy Ákos szövege, Horváth 
Csongor fotója, a régi kép forrása Fortepan/Főfotó)

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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