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Tízezrek borangoltak az Avason

A jubileumi Borangolás min
den várakozást felülmúlt: 
több mint húszezren látogat
ták meg a történelmi bo ros
pin céket az elmúlt hétvégén.

Két napon át késő estig höm-
pölygött a tömeg a történelmi 
Avason. A vibrálást, az ízek és 
illatok kavalkádját emberek tö-
megei élvezték a tizedik Ava-
si Borangoláson. Ötvenhárom 
pince nyitott ki, nyolcvannégy 
borászat és tizenhét étterem kí-
nálta finomságait a látogatók-
nak. A jubiláló rendezvényen a 
hangulat valóban ünnepi volt, 
ám nem csupán azt éltették a 

résztvevők, hogy immáron tíz-
éves múltra tekint vissza a Bo-
rangolás: a szabadságtól, az 
önfeledt sétától a régi macska-
köveken, a zsongó programok-
tól, a csilingelő poharaktól volt 
ünnepi a péntek és a szombat 
este. Számos fellépővel, mű-
sorral, koncertekkel, kiváló 
borokkal, sajtokkal és egyéb 
finomságokkal várta mindazo-
kat „Miskolc hegye”, akik nem 
akarnak egy igazán belevaló 
boros hacacáréért a szomszéd-
ba menni. A rendezvény lelkét 
pedig a borangolók adták, akik 
hosszú sorokban járták be a 
helyszíneket.

– Most is az aktuálisan leg-
jobb borainkat szerettük volna 
bemutatni itt – nyilatkozta la-
punknak Bűdi István Ádám bo-
rász. – A megszokott minőség-
gel és hangulattal készültünk a 
sátrunknál. Célunk megszeret-
tetni az emberekkel a miskol-
ci bort és a bükki borvidéket 
– fogalmazott, hozzátéve, a tör-
ténelmi Avast meg kell tölteni 
attrakcióval, ez pedig nagyrészt 
a helyi borászok, vendéglátósok 
feladata.

A rendezvény részeként, 
szombaton átadták a Miskolc 
város bora díjakat a Borta-
nyán.

– Szeretnénk, ha újra elismert 
lenne hazánkban ez a borvidék, 
és ha minél több bükki borász 
borait köszönthetnénk a ver-
senyben.  – fogalmazott a ver-
seny kapcsán Veres Pál polgár-
mester.

Fehérbor kategóriájában 
Miskolc város bora 2022-ben az 
abaújszántói Palkó Pincészet-
től érkezett, a Gelencsér 2021-es 
száraz furmint nyert, a vörösek 
között az egri Vincze Béla Pin-
cészet bora, a 2018-as száraz 
kékfrankos volt a befutó. Desz-
szertbor kategóriájában Áts Ká-
rolyék 2019-es Áts cuvéeje nyert 
Tarcalról.

Négy orvosi rendelő újul 
meg még idén a városban 
TOPos és önkormányzati 
forrásból.

A felújítások kapcsán Si-
mon Gábor, a Velünk a Vá-
ros frakcióvezetője felidézte, 
hogy európai uniós forrásból 
az előző városvezetés indítot-
ta el a folyamatot. „A problé-
mát ott láttuk, hogy nagyon 
akadozott a kivitelezés, né-
hány projekt pedig az ellehe-
tetlenülés szélére sodródott” 
– utalt arra, hogy az időben 
meg nem kezdett beruházá-
sok fokozatosan veszélybe 
kerültek a növekvő építőipa-
ri költségek miatt, hiszen a 
megítélt támogatási összeg 
nem nőtt ezzel párhuzamo-
san. A frakcióvezető ezek 

után arra tért ki, hogy a je-
lenlegi városvezetés ezeket a 
projekteket felkarolta és „visz-
szahozta az életbe”. Olyany-
nyira, hogy már a kivitelezés 
fázisában jár a Halom utcai, a 
Kazinczy utcai, a Bacsinszky 

utcai és a Kiss Ernő utcai ren-
delők infrastrukturális fej-
lesztése. „Ez a négy, még idén 
elkészülő komplexum több 
tízezer miskolcit szolgál ki” – 
fűzte hozzá Simon Gábor.

Folytatás a 2. oldalon

Hegyről le és hegyre fel – két napig nem volt megállás a történelmi Avason. Fotó: Juhász Ákos

Korszerűbb körülmények a betegekért 
Turizmusélénkítő marke
tingkampányt indít a  
MIDMAR Kft. júniusban.

A cég munkatársai ezúttal a 
– még a világjárvány kezdetén 
született – „Miskolc pont jó” 
szlogenről váltottak, miután 
azt látták, hogy egy-egy nya-
ralás vagy kirándulás során 
a vendégek olyan élményeket 
szeretnének szerezni, melyek-
kel akár fényképalbumukat 
is megtölthetik. Ezért hát a 
szakemberek olyan összeál-
lított csomagokkal segítenek 
az utazóközönségnek, me-
lyek egy vagy akár több nap-
ra szóló konkrét javaslatokkal 
szolgálnak: ezeken keresztül 
mutatják be, mit és milyen 
sorrendben érdemes felkeres-
ni a borsodi megyeszékhelyen 
és annak környékén.

– Nagyon gyakran találkoz-
hatunk azzal, hogy ha valaki-
nek van is valamilyen benyo-
mása Miskolcról, mert éppen 
ismer valamilyen attrakciót a 
városból, mégse tudja, hogy 
a délelőtti barlangfürdőzés 

után mit csináljon még aznap 
délután – mondta el a Miskolc 
Televízió Kilátó című mű-
sorában a júniusban starto-
ló akció indíttatásáról Orosz 
Eszter.

Folytatás a 3. oldalon

Gyűjts élményeket Miskolcon!

A vendégek olyan élményekre vágynak, melyekkel akár fényképalbu-
mukat is megtölthetik

LEGJOBB MAGYARKÉNT 
A VILÁGKUPÁN 
Múlt hét végén ért véget a bulgáriai Albenában megren-
dezett öttusavilágkupa-forduló, ahol az egyéni verseny 
döntőjében nemenként három versenyzőnknek szur-
kolhattunk. A lányok küzdelmeiből Guzi Blanka legjobb 
magyarként a negyedik helyen zárt, vívásban pedig éle-
te legjobb teljesítményét nyújtotta. Cikk a 9. oldalon

GYÁRTJÁK AZ E-BUSZOKAT   
Elkészült az első tisztán elektromos hajtású busz, ami 
Miskolcon közlekedik majd. Az MVK tíz e-busz beszerzé-
sére nyert pályázatot 2021-ben a Zöld busz projekt ke-
retében. Az első járművet Kínában gyártották, a továb-
bi kilenc teljes egészében Komáromban készül majd. A 
tervek szerint ősszel már mindegyik forgalomba állhat. 
Cikk a 3. oldalon

A KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLJA
Talán túlzás nélkül jelenthető ki, hogy Miskolcon aligha 
van olyan ember, aki ne ismerné meg az utcán szembe-
találkozva Budai Gábort, a Miskolc Televízió szerkesz-
tő-műsorvezetőjét. A tévés szakember több évtizede 
dolgozik ezen a pályán, a városi tévének éppen harminc 
esztendeje oszlopos tagja. Munkáját Szemere Bertalan 
közéleti díjjal ismerték el Miskolc város napján. Portré a 
4. oldalon

Fokozatosan nyitnak a 
kültéri medencék Miskolc 
fürdőiben, ahogy itt a jó 
idő, és egyre emelkedik a 
napi átlaghőmérséklet.

A hamarosan beköszönő 
strandszezonra folyamatos 
volt a felkészülés, a Miskolci 
Fürdők Kft. munkatársai el-
végezték a szükséges karban-
tartásokat, a burkolatjavítást, 
takarítottak, és a gépésze-
ti berendezéseket is üzembe 
helyezik a szezonkezdetre.

A szabadtéri fürdőzés él-
ménye nemcsak az Ellipsum 
Élményfürdő kültéri meden-
céjében, de a Barlangfürdő 
külső medencéiben is elérhető 
szombattól. Németh Judittól, 
a Miskolci Fürdők Kft. ügy-
vezetőjétől azt is megtudtuk, 
hogy a nyitás fokozatos lesz.

– Az közös, hogy vala-
mennyi fürdőnkben már ja-
vában készülünk a nyári sze-
zonra. A Barlangfürdőben  
ezen a hétvégén megkezdjük 
a szezont a kinti medencék 
megnyitásával. Azt tapasz-
taljuk ugyanis, hogy a fürdő-
zők nagyon várják már, hogy 
kint, a napon strandolhassa-
nak – mondta.

Hamarosan a többi miskol-
ci fürdőben is így tesznek. Az 
Ellipsum strandfürdő úszó- 
és családi medencéje, vala-
mint a Selyemréti Strand-
fürdő még nem üzemelő 
medencéi a gyereknapi hét-
végére nyitnak meg. Az ügy-
vezető elmondása szerint iz-
galmas gyermekjátékokkal, 
programokkal várják majd a 
fürdőzni vágyókat.

Folytatás a 3. oldalon

Nyitják a kültéri  
medencéket

Egyebek mellett a nyílászárókat is kicserélik. Fotó: P.R.

Szombattól várja a strandolókat az Ellipsum Élményfürdő külső 
medencéje. Fotó: Horváth Csongor
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Huszonnyolc férőhellyel bő-
vülhet a MESZEGYI diós-
győri bölcsődéje.

A diósgyőri gyermekek egy 
modernebb, minden igényt ki-
elégítő intézményben tölthetik 
korai éveiket, miután a Széche-
nyi Terv Plusz keretében megje-
lent „Bölcsődei Nevelés Fejlesz-
tése” című pályázatra Miskolc 
sikeresen pályázott. Az így el-
nyert több mint százhetven-
millió forintos vissza nem té-
rítendő támogatással ezúttal a 
Diósgyőri Bölcsőde bővítése 
valósulhat meg.

Minderre a városvezetés 
egy újabb mérföldkőként te-
kint azon célkitűzésében, hogy 
a nevelési-oktatási intézmé-
nyek folyamatosan fejlődje-
nek, megújuljanak. Ehhez já-
rulnak hozzá a saját források 
mellett a különböző pályázati 
lehetőségek – hívta fel a figyel-

met múlt heti közleményében 
a városvezetés, amiben azt is 
leszögezték: az önkormányzat 
elkötelezett a város fejlesztése 
mellett, ezért a jövőben is tö-
rekszik a pályázati lehetőségek 
kihasználására, „hiszen mind-
annyiunk közös érdeke, hogy 
Miskolc gyarapodhasson, fej-
lődhessen.”

Bereginé Almási Erzsébet, a 
Miskolci Egyesített Szociális 
Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény bölcsődei területé-
nek szakmai tanácsadója sze-
rint a városrészben komoly ér-
deklődés mutatkozik irántuk: 
jelenleg nyolcvannégy férőhely-
lyel rendelkezik az intézmény, 
így ha a szülők nem jelzik – a 

jelenlegi gyakorlat szerint – 
nagyjából egy évvel korábban 
beíratási szándékukat, könnyen 
megeshet, hogy a város egyéb 
pontján találnak csak helyet ki-
csinyeiknek.

– Nagyjából 2016 óta érzéke-
lik a bölcsődei dolgozók, hogy 
egyre növekszik az igény. Az 
látszik, hogy az adott nevelési 
évben a beiratkozni szándéko-
zóknak nagyjából 70-80 szá-
zalékát tudják csak felvenni – 
nyilatkozta megkeresésünkre 
Varga Andrea. Az alpolgármes-
ter hozzátette: az új szárnynak 
2024 végéig kell megépülnie, 
ami valószínűleg még a tárgyalt 
év közepén megtörténik, miu-
tán 2023 nyarán szándékukban 
áll átadni a munkaterületet a 
beruházóknak. Az építési ter-
vek előkészítése és a közbeszer-
zési eljárás pedig rövidesen kez-
detét is veheti.

BÓDOGH DÁVIDJelenleg nyolcvannégy férőhellyel rendelkezik az intézmény. Fotó: H. Cs.

Kapacitásbővítés és korszerűsítés

Mind az északi, mind a déli városrész 36, muskátlival be-
ültetett kaspót kapott a közelmúltban, amelyek tovább vi-
rágosítják a köztereket. Ez is illeszkedik abba a folyamatba, 
amelyhez sok lakó is csatlakozott: igyekeznek még zöldeb-
bé tenni környezetüket.

A közösségi összefogást 
Bartha György, a terület ön-
kormányzati képviselője is tá-
mogatja. Ennek része a most 
kihelyezett kétszer 36 kaspó, 
amik ősz végéig díszítik az 
oszlopokat. A képviselő arra 
is kitért, hogy a lakók zöldíté-
si törekvéseit egyebek mellett 
növényekkel támogatja.

„A bérházak között ker-
teket ültetnek. Én biztosí-
tom hozzá a virágokat, ők 
elültetik és gondozzák. Így 
sokkal szebb a környeze-
tünk” – mesélte a képviselő. 
„Igénylik a lakók, sőt egyre 
többen élnének a lehetőség-
gel” – fűzte hozzá, majd arra 
tért át, hogy sokan szeretné-
nek rendezett, virágos kö-
rülmények között élni.

„Ez egyrészt azért fontos, 
mert közösségépítő ereje 
van: ahogy látják, hogy szor-
goskodnak, más lakók is be-
csatlakoznak. Emellett a tu-
lajdonosi szemlélet miatt is 
jó a kezdeményezés: a saját 

ingatlan mellett a környe-
zetüket is érezzék maguké-
nak a helyiek” – magyarázta 
Bartha György.

Az egyik lakos, Szabó Já-
nosné elmondta, hogy egyre 
több fiatal költözik a kör-
nyékre, akik szeretnek ott 
élni, és vágynak a családi-
asabb, barátságosabb kör-
nyezetre. „Ezért elég sokat 
megteszünk a tulajdonos-
társakkal. Legyen az virág-
ültetés, járdajavítás vagy az 
ajtók-ablakok cseréje a lép-
csőházban” – részletezte 
Ági néni.

A saját lakása előtt találha-
tó kiskertre áttérve elmesélte, 
hogy korábban egy sövény-
csík állt a helyén, oda került a 
virágágyás. „Tízen-tizenöten 
gyűltünk össze tettre kész 
fiatalemberekkel, akik ástak 
és lefektették a szegőköveket. 
Összefogtunk és segítettünk 
egymásnak, hogy ilyen szép 
legyen” – büszkélkedett.

KIRÁLY CSABA

A lakók igénylik a zöld környezetet. Fotó: Juhász Ákos

Zöldül, szépül a Kilián 

Kedd este adták át a NIOK 
Alapítvány által szervezett 
éves Civil Díj elismeréseit 
Budapesten.

A nonprofit szerveződések 
legrangosabb szakmai elisme-
rését több kategóriában ítéli 
oda szakmai zsűri, idén pe-
dig a Szimbiózis Alapítvány 
a legjobb társadalmi vállalko-
zásért járó elismerést kapta a 
Baráthegyi Kincsestár kap-
csán. A díjat Almási Beatrix, 
az alapítvány kommunikáci-
ós munkatársa vette át Kar-
csival együtt, aki a Baráthe-
gyi Majorság munkavállalója. 
Beatrix köszönőbeszédében 
őt, a „baráthegyi konyha leg-
lelkesebb dolgozóját” dicsérte, 
arra is kitérve, hogy értelmi 
fogyatékosként teljes értékű 
munkát tud végezni, egyben 
adófizető állampolgárként él-
heti az életét.

„A Szimbiózis Alapítvány-
nál hiszünk abban, hogy min-
denki képes dolgozni. A mi 
feladatunk megtalálni, felis-
merni, hogy ki mire képes. 
Mert nagyon fontos, hogy 
mindenkinek legyen miért 
felkelnie reggel” – folytatta. 
Végül azzal köszönte meg az 

alapítvány nevében az elisme-
rést, hogy holnap annak hírét 
elmeséli majd Karcsi a társa-
inak, ez pedig büszkeséggel 
tölti majd el őket is.

A másik érdekelt miskolci 
szervezet, a Dialóg a Közös-
ségekért Közhasznú Egyesü-
let a DemNet Alapítvánnyal 
és Miskolc önkormányzatá-
val közösen megszervezett ta-
valyi közösségi gyűlés miatt 
jutott döntőbe a legnagyobb 
hatású projekt kategóriájában, 
azonban az elismerést végül 
nem ők nyerték el.              K. CS.

Karcsi, a Baráthegyi Major-
ság munkavállalója

Díjazták a SzimbiózistNégy orvosi rendelő újul meg idén
Nyolc felnőtt háziorvosi,  
két gyermek és három vé-
dőnői praxis fogadja majd 
modernebb, komfortosabb 
és energiatakarékosabb kö-
rülmények között a város 
lakóit.

Folytatás az 1. oldalról

A Görömböly városrészben 
található Bacsinszky utcai ren-
delő a felújítás mellett kapaci-
tásbővítésen is keresztülmegy. 
Ennek kapcsán a terület önkor-
mányzati képviselője, Borku-
ti László kifejtette, hogy egyre 
népszerűbb a körzet, a fiatalok 
előszeretettel választják azt lak-
helyüknek.

Éppen ezért a felújítások ter-
vezésekor fontos szempont volt 
számára, hogy „az eddig mos-
tohán kezelt védőnői szolgálat” 
kapjon rendes irodát és fogadó-
helyiséget, amik lehetővé teszik 
a munkavégzést.

„Azt gondolom, hogy jó kisu-
gárzása és jó hatása lesz a város-
rész jövőbeni életére” – jegyez-
te meg a beruházás kapcsán, 
amelynek részeként – egyebek 
mellett – nagyobb előteret kap 
az épület a gyermekrendelés ja-
vára, illetve szociális blokkok-
kal is bővül az épület.

A másik három komplexum 
hasonló fejlesztéseken megy ke-
resztül; Simon Gábor úgy fog-
lalta össze a munkákat, mint az 
épületek „XXI. századi szintre 
hozása”. Egyebek mellett cse-
rélik a nyílászárókat, villamos- 
és épületgépészeti korszerűsítés 
megy végbe, illetve szigetelnek, 
festenek, burkolnak és javíta-
nak a szakemberek. „Két ren-
delő esetében energiahatékony-
ságban is nagyot lépünk előre” 

– utalt a frakcióvezető a nap-
kollektoros megoldások kiépí-
tésére.

A négy rendelőt érintő be-
ruházások teljes összegét közel 
500 millió forintra tette Simon 
Gábor. Ebbe a korábban emlí-
tett építőipari árváltozások mi-
att az önkormányzatnak ön-
részt is bele kellett tennie. Mint 
mondta, „az önkormányzatok 
kormányzati sanyargatása mel-
lett” ez kihívás volt, de mivel 

prioritásként kezelte a frakció a 
felújításokat, megoldották a fel-
adatot – például költségátcso-
portosítással.

„Az egészségmegőrzés, az 
egészségfejlesztés és a házior-
vosi szolgáltatás tekintetében 
2022 Miskolcon nagyon sike-
res lesz!” – summázta gondola-
tait a frakcióvezető, hozzátéve: 
a TOP Plusz forrásaira további 
rendelőkkel is pályázni tervez a 
város.                         KIRÁLY CSABA

A Kiss Ernő utcai háziorvosi rendelőt is felújítják. Fotó: Mocsár László



Fokozatosan nyitnak a kül-
téri medencék Miskolc für-
dőiben, ahogy itt a jó idő, 
és egyre emelkedik a napi 
átlaghőmérséklet.

Folytatás az 1. oldalról

Németh Judit szót ejtett 
a strandok környezetének 
rend ben tartásáról is.

– Valamennyi fürdő ese-
tében folyamatosan szépít-
jük azok területeit. Az El-
lipsum frissen telepített, 
növényekkel teli parkrészét 
csak szigorú szabályok be-
tartásával tudjuk kezelni. 

Múlt héten tápoldattal ápol-
tuk az itteni gyepszőnyeget, 
és a telepítőtársaság szigo-

rú útmutatása alapján csak 
hét nap elteltével, ezen a hé-
ten lehetett lenyírni a füvet. 

Amint tehát arra lehetőség 
nyílt, azonnal megkezd-
tük a munkát. Ugyanakkor 
van több olyan fa a terüle-
ten, ami sajnos nem bírta ki 
a téli hideget. Ezek helyé-
re újakat fogunk telepíteni, 
már meg is kerestük a kivi-
telezőt, a jövő hét elején va-
lamennyi fát pótolni tudjuk 
garanciálisan. Hamarosan 
érkeznek az új növények, 
így csakhamar ismét tel-
jes szépségében fogjuk lát-
ni az Ellipsum kertrészét – 
mondta.
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Elkészült az első, tisztán 
elektromos hajtású busz 
Kínában, ami  Miskolcon 
közlekedik majd.

Az MVK Zrt. tíz elektro-
mos busz beszerzésére nyert 
pályázatot tavaly a Zöld Busz 
program keretében. Az első 
jármű a napokban készült 
el a BYD Kínában található 
üzemében, a további kilencet 
teljes egészében Komárom-
ban gyártják majd. A tervek 
szerint ősszel már mindegyik 
forgalomba is állhat.

Néhány héttel ezelőtt ér-
kezett egy BYD K9UB DW 
típusú elektromos tesztbusz 
az MVK-hoz, a sofőrök ezen 
már el is kezdtek gyakorolni a 
zökkenőmentes átállás érde-
kében. Egyikük, Elek Ádám a 
Miskolc Televíziónak mutatta, 
mi mindenben különböznek 
az új járművek a már megszo-
kott buszoktól: a slussz kulcsot 
felváltotta egy nyomógomb, 
ami az áramellátást biztosít-
ja. A jelzőgombok és keze-
lőszervek viszont gyakorlati-
lag ugyanazok, mint az eddig 
használatos járműveken. A 
sofőrök számára fontos, hogy 
a fülkéjük kényelmesebb és 

modernebb, és vezetésnél 
hasznos, hogy a jármű fordu-
lóköre kisebb, így a manőve-
rezés is könnyebb vele.

– Ugyanakkor az is kiderült 
számunkra, hogy sokkal csen-
desebbek ezek a járművek, és 
jobban is gyorsulnak. Dinami-
kusabb a busz. Nem melléke-
sen környezetbarát – sorolta.

Az elektromos autóbusz kö-
rülbelül háromszáz kilométert 
tud megtenni anélkül, hogy fel 
kellene tölteni. Ez a gyakorlat-
ba átültetve azt jelenti, hogy 
reggeltől estig, két műszakon 
keresztül képes üzemelni.

A közlekedési vállalat 2021-
ben nyert támogatást a jár-
művek beszerzésére és a hoz-
zájuk tartozó töltőállomás 
kiépítésére. Lukács Zsolt, az 
MVK Zrt. autóbuszközleke-
dési igazgatója elmondta, vár-
hatóan július végére minden 
jármű itt lesz, mindegyiket 
alapos tesztelésnek vetik alá.

– Ősszel már az utasok 
is igénybe vehetik őket – 
mondta, hozzátéve, hogy a 
már most itt lévő autóbuszt 
a következő héten forgalom-
ba állítják, hogy utasokkal is 
leteszteljék a működését.
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Garanciában pótolják a kiszáradt fákat

Utasok is tesztelhetikUtasok is tesztelhetikAvasi pincetulajdonosok: komfortpontok kellenek 
A múlt hétvégi, tízezreket a 
történelmi borospincékhez 
csábító Avasi Borangolás 
tapasztalatait osztották meg 
pincetulajdonosok és szerve-
zők az avasi hegygazdákkal 
kedden a Bortanyán.

„Verte a Kocsonyafesztivált 
is” – vélekedett az egyik résztve-
vő a kötetlen beszélgetésen. Töb-
ben heves bólogatásba kezdtek, 
mert bár nyilván ízlés, mentalitás 
és sok egyéb összetevő kérdése 
egy-egy program megítélése, az 
egyértelműen megállapítható: az 
Avasi Borangolás mára az egyik 
legnívósabb és leginkább kedvelt 
gasztronómiai-boros brandjévé 
vált Miskolcnak. Több mint 20 
ezren voltak ugyanis fenn a „he-
gyen” múlt hét végén a szervezők 
elmondása szerint.

Szokták mondani, hogy eny-
nyi ember nem tévedhet. A 
büszkeség és örömködés mel-
lett persze még jobbá szeret-

nék tenni a rendezvényt, hogy 
mindenki valóban 100 száza-
lékig elégedetten térjen nyu-
govóra egy-egy pincés baran-
golás után. Ezért vannak a 
hegygazdák: Jacsó Pál és Ma-
gyar László sokat jegyzetelt 
a keddi fogadóórán, hogy a 
pincetulajdonosok és a törté-
nelmi Avason tevékenykedő 
civilszervezetek igényeit a vá-
rosháza felé közvetítsék.

– Beérett a többéves mun-
ka – mutatott rá Madaras Pé-
ter pincetulajdonos a hétvégi 
tapasztalatait összegezve. El-
mondta, a hatalmas érdeklő-
dés főleg annak tükrében meg-
süvegelendő, hogy szombaton 
az egyetemen volt egy másik 
monstre rendezvény is. – A 
megörökölt, rossz állapotú inf-
rastruktúra részben megoldó-
dott mára, de a WC-k hiánya 
egyre égetőbb probléma a lá-
togatók számának növekedé-
sével – folytatta Madaras Péter.

A javaslatuk tehát, ami min-
denki részéről támogatásra ta-
lált: legalább három-négy, úgy-
nevezett komfortpontot kell 
létesíteni, igényesebb konté-
nervécékkel, csatornahálózatra 
rákötve, akár önkormányzati 
telkeken, és a szemétgyűjtésre, 
a takarításra is nagyobb hang-
súlyt kell helyezni. Kérték azt 
is, hogy folytatódjon az utak 
felújítása, és újra előkerült a 
tájidegen fák cseréje őshonos 
növényzetre.

A városvezetés képvisele-
tében jelen volt a fogadóórán 
Szopkó Tibor alpolgármester 
és Révész Péter önkormányzati 
képviselő. Jelezték, igyekeztek 
rendezettebbé tenni a pinceso-
rokat, amit a Borangolásra láto-
gatók is értékeltek. Hozzátették, 
fel fogják mérni, hol lehetne ki-
alakítani a komfortpontokat, 
és megvizsgálják azt is, hogyan 
lehetne ezeket gazdaságosan 
fenntartani.

KUJAN ISTVÁN

Fogadj örökbe egy köz-
területet címmel indított 
programot Miskolc. 

A projekt célja a város él-
hetőbbé tétele, a zöldterüle-
tek ápolása, a kulturáltabb, 
esztétikusabb lakókörnyezet 
kialakítása és az illegális hul-
ladéklerakások megszün-
tetése – mondta el Czifrusz 
Natália, Miskolc főkertésze.

– Nagyon fontos, hogy 
nem azt kérjük, és nem azt 
várjuk a jelentkezőktől, 
hogy a város által elvégzen-
dő feladatokat lássák el, ha-
nem esetleg olyan dolgokat, 
amiket ők észrevételeznek 
közvetlenül a környezetük-
ben, és képesek ezeket javí-
tani, jobbá tenni, és akár eh-
hez rendelkeznek megfelelő 
eszközökkel is. Amennyiben 
mindez adott, a város ezek-
hez megadja a hozzájáru-

lását, sőt igyekszünk koor-
dinálni a munkálatokat is 
– hangsúlyozta a főkertész.

A jelentkező egy fát, egy 
padot, egy homokozót vagy 
egy területet is örökbe fo-
gadhat. Ezzel a magánsze-
mély, közösség vagy szer-
vezet az adott tárgy vagy 
terület gondozását vállalja.

Az örökbefogadás időtar-
tama első körben november 
30-áig szól.

A programra jelentkezni 
a miskolc.hu-n található je-
lentkezési lap beküldésével 
lehet május 30-áig.

A kitöltött adatlap benyújt-
ható a fokertesz@miskolc.hu 
e-mail-címre, valamint a pol-
gármesteri hivatalba, Czifrusz 
Natália főkertész részére, pos-
tán vagy személyesen az ügy-
félszolgálaton (3525 Miskolc, 
Városház tér 8.).
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Élhetőbbé tenni a várost

A projekt egyik célja a zöldterületek ápolása. Fotó: Mocsári László

A hegygazdák kedden tartottak fogadóórát. Fotó: Horváth Csongor

A sofőrök már elkezdtek gyakorolni a tesztbuszon. Fotó: J. Á.

Folyamatosan szépítik a fürdők zöld felületeit. Fotó: Horváth Cs.

„Gyűjts élményeket Miskol-
con!” elnevezéssel indít új 
turizmusélénkítő marke-
tingkampányt a MIDMAR 
Kft.

Folytatás az 1. oldalról

Orosz Eszter, a cég ügyveze-
tője szerint Miskolc azért is kü-
lönleges, mert az ideérkezők itt 
egymástól igencsak eltérő élmé-
nyígérettel rendelkező turisztikai 
desztinációval is találkozhatnak. 
Éppen ezért, ha a turista legalább 
két napra érkezik, azt javasolják 
neki, hogy az első napon fürdőz-
ze ki magát, ám másnap minden-
képp látogasson el a belvárosba 
is, ahol a Herman Ottó Múzeum 
kiállításaiban is gyönyörködhet, 
vagy épp egy idegenvezetővel tett 
sétán a főutca látványosságai fe-
lett tűnődhet – míg a felsorakozó 
vendéglátóhelyek valamelyikébe 
be nem tér aztán.

A rövidesen elrajtoló kam-
pány főként Budapestet, a 
szomszédos megyéket és a tér-
ség településeit célozza majd. 
Ezzel párhuzamosan a hello-
miskolc.hu oldal is megújul 
majd: a ráncfelvarrás nemcsak 
külsőségében, tartalmában is 
szembeötlő lesz – a fejlesztők 
szándéka szerint az információ-
kat így még gördülékenyebben 
találhatják meg az érdeklődők. 
Továbbá kisfilmet is forgatnak 
a kampányhoz, mely komplett 
fotósorozattal és kreatív kon-
cepcióval egészül ki.

A MIDMAR értékelése sze-
rint az esztendő eddig ígére-
tesen alakul, jó a tendencia. 
– Folyamatos mozgás van a vá-
rosban, a hosszú hétvégéken is 
megtelnek a szálláshelyek, nagy 
forgalmat bonyolít a Tourin-
form Iroda is – hangzott el a re-
ménykeltő prognózis.

Eközben néhány hete a Magyar 
Turisztikai Ügynökség is nagysza-
bású belföldi kiadvánnyal lépett 
fel. Mindennek alapját a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Köz-
pont adatbázisa adta, amely 2020 
óta gyűjti a statisztikai adatokat 

többek között azzal kapcsolat-
ban, hogy a különböző városok-
ban és megyékben élők számára 
mely hazai úti célok a legvonzób-
bak. Ebben a Bükk-térség csodái-
ra is kitérnek, így a Palotaszálló, a 
Hámori-tó, a lillafüredi vízesés és 
kisvasút is helyet kapott – a közel-
múltban megnyílt Bükki Csillag-
da mellett. A Répáshuta mellet-
ti attrakció kapcsán a MIDMAR 
ügyvezetője hangsúlyozta: főként 
a többnapos ajánlatoknál van je-
lentősége annak, hogy a Miskolc 
határain túli látnivalókra is ráirá-
nyítsák a figyelmet.

A Diósgyőri vár, a miskolc-
tapolcai csónakázótó és park-
rendszer és az Avastető fej-
lesztése már javában zajlik, de 
nemsoká a kilátó felújításához 
is hozzálátnak. Ez ugyan kihí-
vás – vélekedett Orosz Eszter 
–, de kiválóan rímel a „Miskolc 
változik” nevet viselő csomag-
ajánlatra, melyben igyekez-
nek megmutatni az utazóknak, 
hogy éppen mit hoznak rend-
be nálunk, s így miért lesz ér-
demes visszatérniük jövőre 
Miskolcra.

BÓDOGH DÁVID

Rákapcsol a miskolci idegenforgalomRákapcsol a miskolci idegenforgalom

Főként a többnapos ajánlatoknál van jelentősége annak, hogy a Miskolc határain túli látnivalókra is ráirá-
nyítsák a figyelmet



Szemere Bertalan közéleti díj-
jal ismerték el Miskolc város 
napján Budai Gábort, a Mis-
kolc Városi Televízió szerkesz-
tő-műsorvezetőjét.

Talán túlzás nélkül jelenthe-
tő ki, hogy Miskolcon aligha 
van olyan ember, aki ne ismerné 
meg az utcán szembetalálkozva 
Budai Gábort, a Miskolc Televí-
zió szerkesztő-műsorvezetőjét. 
A tévés szakember több évtizede 
dolgozik ezen a pályán, a városi 
tévének éppen harminc eszten-
deje oszlopos tagja. Mint mond-
ja, munkája során mindig az volt 
a legfontosabb számára, hogy a 
helyi közösséget szolgálja. Gá-
bor kapta az idén, a város nap-
ján a Szemere Bertalan közéleti 
díjat, amit a hivatalos indoklás 
szerint példaértékű televíziós 
újságírói munkájával, Miskolc 
közéletében betöltött szerepével, 
valamint emberi magatartásával 
érdemelt ki.

Budai Gábor 1958. június 22-
én született Miskolcon, itt vé-
gezte általános és középiskolai 
tanulmányait, mint ahogyan ké-
sőbb családjával is itt telepedett 
le. Elmondása szerint az újság-
írás, különösen a rádiózás és te-
levíziózás az 1980-as évek végén, 
illetve az 1990-es évek elején kel-
tette fel igazán érdeklődését.

– Mindig is nagyon szerettem 
rádiót hallgatni, tiszteltem azokat 
a szakembereket, akik olyan ért-
hetően, szépen mondták a híre-
ket, információkat. Mivel nagyon 
szerettem és szeretem mindmáig 
az anyanyelvemet, örömmel ol-

vastam fel én is hosszabb szöve-
geket, és valahogy így fogalmazó-
dott meg bennem, hogy szeretnék 
én is – ahogy akkor mondtam – 
bemondó lenni – kezdte.

Akkor még más volt minden
Később aztán lehetősége lett 

kitanulni a szakma alapjait: a 
városi televízió indulásakor so-
kakkal egyetemben elvégzett 
egy tanfolyamot, ezt követően 
viszont még nem itt kezdett dol-
gozni, megfordult hírolvasóként 
a Magyar Rádiónál, ahol a hár-
mas számú Volánbeli főállása 
mellett dolgozott, ezután pedig 
a kilencvenes évek elején alakult 
Kazincbarcikai Városi Televízió-
nál is eltöltött egy-másfél évet. A 
miskolci tévénél 1992 februárjá-
ban kezdett.

– Akkoriban a helyi televíziók 
még nem foglalkoztak központi 
hírekkel, sokkal inkább a város 
és kisközösségeinek problémáira 
fókuszáltak. A másik nagy kü-
lönbség, hogy nem kellett ennyi-
re rohanni, sokszor három-négy 
napot is kaptunk, hogy kimen-
jünk terepre, elkészítsünk egy 
órás magazint, amit aztán akár 
még a körzeti tévék is átvettek 
– emlékezett vissza Gábor, aki a 
városi televíziónál töltött eddigi 
harminc évben tulajdonképpen 
az egész média átalakulását, fej-
lődését is átélte.

Saját bevallása szerint mindig 
az olyan munkát szerette, ahol 
az emberek közelében lehetett: 
szeretett riporterként dolgozni, 
műsort vezetni, de reklámok, re-
ferencia- illetve más filmek nar-

rációjában hangalámondásában 
is gyakran vett részt. Mai napig 
úgy vélekedik: nem ő a fontos, 
hanem sokkal inkább a tévéné-
zők, rádióhallgatók „kiszolgálá-
sa”, elégedettsége.

Megtiszteli a nézőket
– A híradóra mai napig ala-

posan felkészülök. A felkonfo-
kat már délután elkezdem olvas-
gatni, hogy azok jól menjenek, 
mire a Miskolc Ma kezdődik, 
aztán „összerakom magam”, 
szépen felöltözök. Úgy gondo-
lom ezekkel a nézőket tisztelem 
meg. Legfontosabb, hogy hitele-
sen, lehetőleg hiba nélkül mond-
jam el a legfrissebbeket, hiszen 
ez egy csapatmunka – meséli 
Gábor, hozzátéve: természetesen 
azért szokott bakizni ő is, volt, 
hogy a headline híreinek képeit 

nézve elfelejtette a szöveget felol-
vasni, gyakran pedig szavakkal 
gyűlt meg a baja. Ezek közül leg-
emlékezetesebb számára a zirci 
ciszterciták városba érkezéséről 
szóló tudósítás volt – mondja 
mosolyogva.

Korábban busszal és villa-
mossal járt munkába, amit na-
gyon élvezett, mert szeretett az 
emberek között lenni, velük be-
szélgetni. Minthogy sokat lát-
hatták a képernyőn, sokan meg 
is ismerték, de nem mindig a vá-
rosi tévé bajszos bemondója ju-
tott az emberek eszébe.

– Számtalanszor volt, hogy 
amint felszálltam a villamosra, 
mutatták nekem a bérletet, amit 
én mindig megköszöntem nekik. 
A legviccesebb eset is egy szerel-
vényen történt. Egy férfi meg-
szólított, közölte, hogy nagyon 

ismerős vagyok neki. Én már 
éppen akartam mondani, hogy 
miért lehet ez, de ő közbeszólt: 
Ne segítsen, kitaláltam! Tíz éve 
maga rakta nálunk a cserépkály-
hát! Erre én már nem akartam 
őt ebben a hitében megingat-
ni, ezért csak annyit kérdeztem: 
És működik? Mire ő nyugtáz-
ta, hogy kiválóan, és kérdezte, 
hogy foglalkozok-e még ezzel. 
Erre csak annyit mondtam, hogy 
nem, mert most már fáj a dere-
kam – meséli nevetve Gabi.

Nem hagyta el magát
2019-ben sclerosis multiple-

xet diagnosztizáltak nála, mivel 
emiatt egyre nehezebben mo-
zog, egy ideje már nem közössé-
gi közlekedéssel, hanem autóval 
jár dolgozni. Bár ez gyógyítha-
tatlan, nem hagyta el magát, 

mint mondja, ahogyan maga a 
betegség a fejben indul, ott dől el 
az is, milyen lesz a lefolyása.

– Emiatt 2020 nyara óta már 
nem tudok kijárni forgatni, ami 
hiányzik az emberek közelsége 
miatt, viszont szinte ezzel pár-
huzamosan kaptam lehetőséget 
újra, hogy munkatársaimmal 
felváltva vezessem a Miskolc 
Mát. Erőt ad nekem ez is, hogy 
szükség van a munkámra ma 
is, hogy a mai kollégáim is úgy 
látják, ahogyan a neves újság-
író, Bekes Dezső mondogatta 
mindig: „Jó az öreg a háznál!” – 
hangsúlyozza Gábor, aki hozzá-
teszi: kollégáitól, ismerőseitől, de 
még a járókelőktől is sok együtt-
érzést, segítséget kap.

Öröm és megtiszteltetés
Azt, hogy megkaphatta Mis-

kolc város közéleti díját, hatal-
mas megtiszteltetésként éli meg. 
„Egy ilyen nagyvárosban sok ér-
tékes ember van, gondolni sem 
mertem arra, hogy engem dí-
jaznak. Öröm és megtiszteltetés 
persze egy Szemere Bertalan-
ról elnevezett díjat megkapni, 
még az egészségi állapotomra is 
jó hatással volt!” – jelentette ki 
Gabi, aki hozzátette még: csa-
ládja is nagyon büszke rá.

Budai Gábor jövőre éri el a 
nyugdíjkorhatárt. Mint mondja, 
az elmúlt évtizedek után szeret-
ne pihenni, több időt tölteni fe-
leségével, fiaival és két unokájá-
val, de amennyiben az egészsége 
engedi, azért a miskolci híradót 
sem engedné el teljesen.

TAJTHY ÁKOS
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A nézők elégedettsége a legfontosabb számára 

A városi tévének éppen harminc esztendeje oszlopos tagja. Fotó: Horváth Csongor

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

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

Május 15-ével befejeződött a fűtési idény
A MIHŐ Kft. 2021. október 6-án 
kezdte meg a fűtésszolgálta-
tást és egészen 2022. május 
2-áig fűteni kellett a változékony 
időjárás miatt. A MIHŐ a lakókö-
zösségekkel kötött üzemviteli 
megállapodásoknak megfele-
lően, ütemezetten állította le 
a fűtésszolgáltatást, helyszíni 
beavatkozás nélkül távfelügyele-
ti rendszer alkalmazásával. A ta-
pasztalatokról Bernáthné Barczi 
Juditot, a MIHŐ Kft. koordinációs 
és kommunikációs főmunkatár-
sát kérdeztük.

– Milyen volt az idei tél, ho-
gyan alakult a lakások hőfel-
használása?

– Az idei tél átlagosnak mond-
ható, 209 napból állt a fűtési 
idény, ami 4 nappal rövidebb az 
előző időszakhoz képest. A fűté-
si időszak átlaghőmérséklete 4°C 
körül alakult, ami kb. fél fokkal ke-
vesebb, mint az előző fűtési idény 
ugyanezen időszakában. Ennek 
megfelelően egy átlagos távhős 
lakásba betáplált hő mennyisége 
a tavalyihoz képest kis mértékben 
nőtt, ugyanakkor az egyes laká-
sok fogyasztását az egyedi fűtési 
menetrend, illetve a lakóépületek 
műszaki jellemzői is befolyásolják.

– Voltak-e nagyobb üzemzava-
rok a fűtési idény alatt?

– A miskolci távhőrendszer a 
2021-2022-es fűtési idényben 

üzembiztosan működött. Ez kö-
szönhető többek között a Papszer 
és a Csermőkei út menti távhőve-
zeték-szakaszok korszerűsítésé-
nek, melyek során összesen közel 
nyolcszáz méter vezetéket sike-
rült megújítanunk még a hidegebb 
idő beállta előtt.

Nagyobb mértékű üzemzava-
runk nem volt a fűtési idény során 
csak kisebb lakásszámot érintő, 
rövid idejű hibaelhárítások történ-
tek például a Jókai-lakótelepen és 
a Futó utcai hőkörzetben.

– Van-e már információi a nyá-
ri karbantartás időpontjáról, és 
beszéljünk arról is, milyen felada-
tokat kell ilyenkor a lakóközös-
ségeknek vagy a fogyasztóknak 
elvégezni.

– A MIHŐ Kft. a nyári hónapok-
ban felkészül a következő fűté-
si időszakra, ekkor elvégezzük a 
rendszeres és előírt karbantartási 

feladatokat és a szükséges hiba-
javításokat.

A különböző városrészek nyári 
karbantartási munkálatainak idő-
pontja már ismert, amikor szüne-
telni fog a melegvíz-szolgáltatás. 
Az Avason és belvárosban 2022. 
június 28. (kedd) 0 órától várható-
an 2022. július 1. (péntek) 24 óráig 
nem lesz meleg víz, míg Diósgyőr 
és Bulgárföld városrészekben 
a nyári karbantartás ideje alatt 
csak rövid idejű, napközbeni szol-
gáltatási szünet várható. Termé-
szetesen ezeket az időpontokat 
Hírmondónk júniusi számában is 
közölni fogjuk, honlapunkon, Face-
book-oldalunkon, hirdetésekben 
és a lakóépületekre történő kihe-
lyezéssel is hírt adunk róla.

Beruházás keretében idén a 
Zoltán u. - Rácz Á. utcák között, 
valamint a Hegyalja utcán kor-
szerűsítünk vezetékszakaszokat, 

összesen megközelítőleg 500 
métert, megalapozva a követke-
ző fűtési idény szolgáltatási biz-
tonságát.

A nyári karbantartással kap-
csolatban azonban a lakó-
közösségnek, illetve a lakás 
tulajdonosának is van teendője. 
Ilyen például, hogy a korszerű-
sített épületek esetében a ter-
mosztatikus radiátorszelepeket 
a nyári időszakban ütközésig bal-
ra kell fordítani, és teljesen nyi-
tott állásban hagyni a fűtés őszi 
beindításáig. Már ezzel az időben 
elvégzett mozdulattal is megnö-
velhetjük a szelep élettartamát, 
valamint segíthetjük az épület ve-
zetékeinek ürítését, töltését, lég-
telenítését. Ha a szelepek egész 
nyáron elzárt állapotban vannak, a 
nyári meleg hatására letapadhat-
nak. A nem működő szelepet szak-
cégek, szakemberek csak térítés 
ellenében javítják vagy cserélik. A 
lakóközösség tulajdonában lévő 
fűtési rendszerek karbantartását 
– például radiátorcserét vagy sze-
lepcserét – is május 15. és szep-
tember 15. között lehet elvégezni, 
ezért már most érdemes ezeket 
megtervezni. A nyáron végzett 
lakossági, épületen belüli kar-
bantartási munkáról a MIHŐ Kft. 
műszaki ügyeletét értesíteni kell. 
(Tel.: +36 46 379 360 vagy +36 46 
379 450, e-mail: muszakiugye-
let@miho.hu)

Hirdetés

Miskolci olvasónk önkormányzati tulajdo-
nú bérlakásban lakik. A lakásnak édesany-
jával közösen bérlőtársai. Mivel a 
lakás kétszobás, így egy-egy szobát 
használnak külön-külön az egyéb 
helyiségek közös használata mellett. 
Levélírónk pár hónapja megismerke-
dett egy hölggyel, és vele élettársi kap-
csolatot kíván létesíteni. Kérdezi ezek 
után: ahhoz, hogy az élettársa hozzá-
költözhessen, szükség van-e valakinek a 
hozzájárulására?

A kérdésre a választ a la-
kások és helyiségek bérle-
tére, valamint az elidege-
nítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. Tv. adja meg. 
E szerint a bérlő a lakásba 
más személyt – a kiskorú 
gyermeke, valamint a be-
fogadott gyermekének az 
együttlakás ideje alatt szü-
letett gyermeke kivételével 
– a bérbeadó írásbeli hoz-
zájárulásával fogadhat be. 
Ha a lakás önkormányzati 
tulajdonban áll, tágabb le-
hetőségekkel élhet a bér-
lő, mert a bérbeadó írás-
beli hozzájárulása nélkül 
is befogadhatja házastár-
sát, gyermekét, befogadott 
gyermekének a gyermekét, 
valamint szülőjét.

Önkormányzati lakás-
ba a bérlő más személyt, 

így élettársát, csak a bér-
beadó írásbeli hozzájá-
rulásával fogadhatja be. 
A bérlőtársak – mint ol-
vasónk és édesanyja is 
– a lakás együttes bér-
lői. A bérlőtárs a lakásba 
más személyt – a kiskorú 
gyermeke, valamint a be-
fogadott gyermekének az 
együttlakás ideje alatt szü-
letett gyermeke kivételével 
– a másik bérlőtárs írásbe-
li hozzájárulásával fogad-
hat be.

Összefoglalva tehát a 
szabályokat: a bérlőtárs 
más személyt a lakásba 
csak a másik bérlőtárs és 
a bérbeadó írásbeli hozzá-
járulásával fogadhat be, ez 
a szabály érvényesül tehát 
olvasónk esetében is.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Önkormányzati  
lakásba a bérlő által  
befogadható személyek 
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Az I. Miskolci Ötletmarato-
non harmadik helyezést ért 
el a Miskolci Erőleves csapa-
ta. A tagok több különböző 
ötletet összegyúrva, 48 óra 
alatt kidolgoztak egy pro-
jekttervet arra vonatkozóan, 
hogyan ismerhetnék meg 
egymást jobban a különböző 
városrészek – egymás helyi 
különlegességén, „fűszerén” 
keresztül.

A rendezvény egyik fő célját, 
az állampolgárok közös gon-
dolkodását, kompromisszum-
készségét jól példázza a Mis-
kolci Erőleves csapata. Négy 
olyan ember állt össze egy pro-
jektterv kidolgozására, akik 
alapvetően négy különböző 
ötlettel érkeztek a 48 órán át 
tartó rendezvényre.

Egyikük, Szabó Zoltán me-
sélt nekünk a folyamatról, ami 
a harmadik helyet érő projekt-
tervig vezetett. Felidézte, hogy 
volt, aki felnőttjátszóteret sze-
retett volna, másik társuk egy 
dombágyás ötletét hozta be, 
Zoltán maga a város egy régi 
hiányosságát, adatbázist sze-
retett volna a miskolci fákról, 
míg a negyedik csapattag a sa-
ját városrészét, az Észak-Kili-
ánt népszerűsítette volna.

Ők négyen végül össze-
dugták a fejüket, és „az lett a 
kompromisszumos ötlet, hogy 
mindenki elképzelése be-
fér egy városrészi rendezvény 
helyszínére” – mondta Zoltán, 
hozzátéve: a többi elem nem 
feltétlenül kötődik szorosan az 
Észak-Kiliánhoz, ezért kiter-
jesztették az ötletet egy kvázi 
útmutató elkészítésére.

Ennek pedig az a lényege, 
hogy az adott városrészek ho-
gyan tudnak egy programsoro-
zat részeként bemutatkozni, a 
helyi értékeket feltárni, és erő-
síteni a lakosok identitását. Ez 
lenne a Miskolci Erőleves, egy 
„recept”, ami a lokális „fűszere-
ket” ismertetné meg másokkal. 
Azt a pluszt, ami különlegessé 
teszi az adott városrészt, amit 
többnyire csak az ott élők is-
mernek, de ők nagyon.

A munkafolyamatra úgy 
emlékezett vissza Zoltán, hogy 
az jól működött. Alapjáraton 
azért, mert „erős jobbító szán-
dékkal bíró emberek áldozták 
erre a hétvégéjüket” – mint fo-
galmazott. Emellett kiemelte, 
hogy „egy félreérthető mon-
dat, egy hangos szó vagy pikírt 
megjegyzés nem volt. Teljes 
harmóniában és békességben 
ment a dolog”.

A harmadik helyezéssel 
százezer forintos kezdőlökést 
kaptak a tervük megvalósítá-
sához. A pilotot az Észak-Ki-
liánban tervezik megrendezni, 
erről már egy másik csapattag, 
Jakab Zsolt mesélt.

Különböző „tereket” hozná-
nak létre a bemutatkozáshoz, 
amik bizonyos tematikákat 
képviselnek. Példaként meg-
említette Zsolt a zöldudvart, 
„amibe beletartozik minden 

olyan zöldség, ami előfordul 
a városrészben” – legyen szó 
a környék fáiról, a lakók kis-
kertjeiről, dombágyásról vagy 
bármilyen környezetközpon-
tú kezdeményezésről.

Lehetne gasztroudvar a kör-
nyék étel-italkülönlegessége-
ivel, termelőivel vagy a helyi 
kulturális értékeket bemuta-
tó rész. „Nekünk huszonhét 
udvarunk van” – fűzte hozzá 
Zsolt az Észak-Kilián kapcsán. 

Ez jó nagy szám, úgyhogy fel-
vezetésként „előeseményeket” 
terveznek majd, amin egy-egy 
udvar vesz részt.

Mindenesetre a cél válto-
zatlan: a helyi, városrészi ér-
tékek bemutatása, a tapaszta-
latokból pedig útmutatót írni 
Miskolc más körzetei számá-
ra – hogy az ő fűszerük is be-
kerüljön a Miskolci Erőleves-
be.

KIRÁLY CSABA

Megmutatnák a városrészek „fűszerét” 

Bulgárföldön, a Stadion utca 
Bertalan utca felé eső végé-
nél, az óvoda mögött talál-
ható a potenciális rekorder 
fekete nyárfa. A több mint 10 
méter törzskerületű, közel 
31 méter magas matuzsálem 
egy igazi csoda, ami hatal-
mas méretei ellenére rejtve 
marad sok miskolci előtt.

Még 2009-ben, a Zöld Ak-
ció Egyesület munkájának kö-
szönhetően jelent meg a Mis-
kolc város helyi jelentőségű 

védett és védendő természeti 
értékei című kiadvány, ami a 
megyeszékhely néhány termé-
szeti csodáját listázza. Igyek-
szünk ezek közül minél töb-
bet bemutatni, hogy aki kedvet 
érez rá, megismerhesse, esetleg 
meglátogathassa őket, mielőtt 
még késő lenne. Mindehhez 
Czifrusz Natália városi főker-
tészt hívtuk segítségül.

Sorozatunk első részében a 
bulgárföldi fekete nyárfával fog-
lalkozunk, aminek eredetéről 
az említett kiadvány szerzői azt 

írták 13 évvel ezelőtt, hogy „az 
Erenyő-patak hajdani puhafali-
getének hagyatéka”, amely 2003-
ban vált védetté. Czifrusz Na-
tália annyit fűzött hozzá, hogy 
a feltételezések szerint a terület 
egykor nyárfákból álló ártér volt 
– utolsó álló tanúja a matuzsá-
lem. Pontos történelmi adatok 
híján szakértői becsléseket tu-
dunk csak a fával kapcsolatban 
megállapítani. A kora – a közel 
250 év – is ilyen.

Az viszont bizonyos, sze-
rencsés körülmények esetén 
több száz évig is elélnek. A mi 
bulgárföldi példányunk való-
színűleg már elérte a maxi-
mális magasságát (~31 mé-
ter), míg törzse (~10 méter) 
alakulhat, növekedhet még. 
Érdekességként megjegyzi 
a főkertész, hogy már csak 
azért is kuriózum a miskol-
ci matuzsálem, mert a fekete 
nyárfa eltűnőben van. 2006-
ban például azért lett az év 
fája a faj, hogy felhívják erre 
a figyelmet.

„Történtek már rajta koráb-
ban beavatkozások, mint galy-
lyazás és odúkezelés, de látszik, 
hogy maga a fa is gyógyul” – 
tért át a szakember a mosta-
ni állapotra. Azt is hozzáfűzte, 
hogy látszik, a száradó ágvége-
ket vissza lehet vágni életerős 
hajtásokig. Összességében nin-
csen rossz állapotban, úgy tű-
nik, az se zavarja különöseb-
ben, hogy az ÉMÁSZ egyik 
központja működik mellette.

„Az élőhelyét kell védeni 
és biztosítani, hogy ne épít-
sék körül, ne burkolják le a 
környezetét. Ez volt a védetté 
nyilvánítás fő célja is” – zár-
ta azzal Czifrusz Natália, mit 
lehet tenni annak érdekében, 
hogy még sokáig csodálhas-
suk a matuzsálemet.

Mindennek egyébként lel-
kes civilek is eleget tesznek, 
2020 júniusában például a 
Zöld Kapcsolat Egyesület 
szervezett akciót a fa környe-
zetének rendbetételére.

K. CS.

Miskolc zöld kincsei: a város talán legidősebb fája

Martinkertváros tisztasági 
nagykövete, a 15 éves Kertai 
Zsombor Szirmát is megtisz-
títja a hulladéktól: az első 
szemétszedést a hétvégén 
tartották a Magyar László 
utca környékén.

Ezt a zöldterületet aktívan 
használják kikapcsolódásra a 
környékbeli családok, akiknek 
sajnos gyakran kell szembesül-
niük az ide hordott építési tör-
melék, illegálisan lerakott hul-
ladék képével.

– A program reggel 9 órakor 
indult, nagyon sokan látogat-
tak ki, voltak, akik gyerekekkel 
takarítottak – mondta az ese-
mény kapcsán a terület önkor-
mányzati képviselője, Cseléné 
Figula Edina. – Miskolci vál-
lalkozók is támogatták Kertai 
Zsombor akcióját: szendvicse-
ket, üdítőt, nassolnivalót biz-
tosítottak a lelkes csapatnak. 
Képviselőként én konténert in-
téztem: ha ez megtelik, elszál-

lítjuk, és a Városgazda segítsé-
gével továbbiakat hozunk.

Kertai Zsombor munkáját 
egyébként Serbán Zsolt, bükki 
tisztasági nagykövet is segíti.

Cseléné Figula Edina arról 
is beszélt, hogy a szemétszedés 
eredményezte tiszta környezet 
– minden törekvés ellenére – 
csak ideig-óráig tart.

– Ami a fő gond, hogy a sze-
mét újratermelődik. Ezen a téren 
városi szintű összefogásra van 
szükség, hiszen egész Miskolcon 
problémát jelent az illegális hul-
ladék. Együtt kell gondolkod-
nunk arról, hogyan állítsuk meg 
a szemetelőket, hogyan lehet 
megfigyelni, ellenőrizni őket a 
leghatékonyabban. Ebben pedig 
a lakosság segítségére is szük-
ség van – fogalmazott a képvi-
selő, aki arra biztat mindenkit, 
ha illegális szemetelőt látunk, 
vegyük elő a mobiltelefonunkat, 
készítsünk képet, jegyezzük fel 
az autó rendszámát: segítsük a 
hatóság munkáját.                     B.M.

Az illegális hulladék
lerakás közös probléma

Cserélik a homokot. A Vá-
rosgazda munkatársai el-
kezdték a városban lévő, 
uniós szabványoknak meg-
felelő 82 játszótér homoko-
zójában a homok cseréjét. 
A munkák várhatóan június 
20-áig tartanak az időjárás 
függvényében. A homokcse-
re a gyermekek egészségé-
nek megőrzése érdekében 
évente megtörténik, mely-
nek köszönhetően teljesen 
el tudják távolítani a homo-
kozókból a szerves és szer-
vetlen szennyeződéseket. 
Az eltávolított homok he-
lyére szennyeződésmentes, 
friss homok kerül. A Város-
gazda feladatai közé tartozik 
a város területén található, 
európai uniós szabványok-
nak megfelelő játszóterek 
havonkénti ellen őrzése, az 
ellenőrzés során feltárt hi-
ányosságok javítása, és a 
homokozók feltöltése is. A 
város régi, nem szabványos 
játszóterein, melyek bontás-
ra javasoltak, nem várható 
homokcsere.

Tanszereket gyűjtenek. A 
MiReHU Nonprofit Kft. idén is 
meghirdeti iskolatáska- és 
iskolaszergyűjtési program-
ját. Az elmúlt évben ennek 
az akciónak köszönhetően 
15 iskolatáska talált új gaz-
dára, megkönnyítve ezzel az 
érintett családok tanévkez-
dését. Sok háztartásban van 
olyan megunt vagy kinőtt 
iskolatáska, nem használt 
iskolaszer, amely másnak 
nagy segítséget jelentene 
a következő tanév kezde-
tén. Arra buzdítják a szülő-
ket, gyerekeket, akinél van 
otthon felesleges iskolatás-
ka, tolltartó, tornazsák, nem 
használt füzet, rajzlap, zsír-
kréta, vonalzó, vigyék be a 
Miskolci Újrahasználati Köz-
pontba (József Attila utca 
65.) július 31-éig. További 
információ a makuka@mi-
rehu.hu e-mail-címen vagy 
a 0646200327-as telefon-
számon kérhető.

HÍREK RÖVIDEN

Közel 250 éves lehet a matuzsálem. Fotó: Horváth Csongor

A Miskolci Erőleves csapat és mentoruk. Fotó: Horváth Csongor

Serbán Zsolt és Kertai Zsombor. Fotó: Horváth Csongor

VÁLTÓFUTÁS MISKOLCON ÁT.  
Az egész országon átívelő to-
borzó emlékfutást tartott az 

elmúlt hetekben a Magyar 
Honvédség. A váltófutás célja 

a katonai értékek megismerte-
tése, ezenfelül a sport népsze-
rűsítése az iskoláskorúak és a 

felsőoktatásba járók körében. A 
katonák szerdán ejtették útba 
Miskolcot. Az emlékfutásnak a 

Miskolci Egyetem adott otthont, 
ahonnan az 1848-49-es hősök 
emléktáblájának koszorúzását 

és a résztvevők köszöntését 
követően útra is kelt a mezőny. 

A kéthetes programsorozat 
idején hivatásos, szerződéses 

és önkéntes tartalékos katonák 
ezernyolcszáz kilométeres út-

vonalon több mint kettőszáz te-
lepülést érintettek, végül május 
20-án értek célba Budapesten. 

Fotó: Mocsári László
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Azok táborába tartozom, 
akik gyermekként hiába ke
resték a villanyvasutat a ka
rácsonyfa alatt. Sokszor álmo
doztam erről, de drága volt és 
ezen még a Télapó sem segít
hetett. Mire öregségemre csak 
meglett, kiderült, az unokám 
kívánságlistáján ez nem szere
pelt, csupán a kedvemért ültük 
körbe néhányszor a makett
asztalt.

Hogy honnan eredhet ez a 
kisvasút iránti vonzódásom, 
könnyű kideríteni. Drága édes
apámmal többször is utaztunk 
a budai úttörő és még gyak
rabban a lillafüredi erdei kis
vasúton. Az előbbinél még egy 
tárcsát is kaptam, amely nagy 
bánatomra azonnal beesett 
az ablak alatti nyílásba. Így, 
amikor a hatvanas és a hetve
nes években mifelénk is tervez
gették az erdei úttörővasutat, 
gondolkodás nélkül feliratkoz
tam a pályázók közé. Emlék
szem, a jeles bizonyítvány volt 
az alapfeltétel.

Pintyili Gergely, a LÁEV 
üzemigazgatója nem emlékez
het ezekre a múltbéli projek
tekre. Azt viszont tudja, hogy 
a budai hegyekben zakatoló 
Gyermekvasút máig sem vesz
tett semmit a népszerűségéből. 
A motorvonat vezetésén kívül 
a forgalmi feladatokat az otta
ni pajtások a vasúti személy
zettel közösen látják el. S ma 
sem könnyű abba a csapat
ba bekerülni, több a jelentke
ző, mint amennyire szükség 
van. Az üzemigazgató szerint 
manapság a MÁV felügyeli és 
üzemelteti a Gyermekvasutat. 
Tulajdonképpen azon kívül, 
hogy biztosítják a kirándulók 
utaztatását, maga a kisvas

út a magyar államvasút egyik 
toborzó és kiképzőbázisa. Ők 
jogosultak a forgalmi állomány 
oktatására. A LÁEV – itt hely
ben – nem tudja megvalósíta
ni a képzést és a gyermekek in
tegrációját egy esetleges bükki 
gyermekvasút megalapítására. 
Annak idején is szép gondolat 
volt, de akkor is csak az unifor
misunk méreteinek a felvételé
ig jutottunk el. Bezzeg a szom
szédunkban lakó Szegedi Józsi 
bácsi állomásfőnökhelyettes 
unokaöccse egy félévig szolgált 
a normafai bázison.

Egyébként nem titok, a kis
vasút iránti vonzódásom ké
sőbb sem csillapodott. A nyolc
vanas években egy sínautóval 
– talán egy pályára átalakított 
Varszavával – bejárhattam 
azt a Papírgyártól Mahócá
ig terjedő tizenegy kilométe
res szakaszt, amelyet már csak 
különvonatok és szervezett ki
rándulások úti céljaként hasz
nálnak. Korábban ezen a vo
nalon még teherszállítás is 
zajlott. Most is van egy ilyen 
ARO felépítményes sínautójuk, 
de sajnos járóképtelen.

A bükki erdei kisvasút min
dig is a régió egyik legvonzóbb 
turisztikai látványossága volt. 
Kánikulában üdítő az utazás 
a nyitott, ablaktalan kocsik
ban. Nem is olyan régen egy 
nyugati sajtócézár családjával 
egy különjáratot bérelt a teljes 
vonalra. Tél volt, kinn nagyon 
havazott s a vendégek ámul
doztak a kocsi végében elhelye
zett kályhától. Lobogott a tűz, 
befűtötte a kocsit, és a középre 
felállított terített asztal mellől, 
mint valami természetfilmet, 
nézték a csodálatos bükki tá
jat. Mindannyian azt ígérték, 

megosztják ezt az élményüket, 
és csapatostul jönnek vissza 
erre a feledhetetlen utazásra.

Az üzemigazgató szerint 
már csak egy hét, és ismét bir
tokba vehetik a most még fel
újítás alatt álló Lillafüredtől 
Garadnáig tartó hét kilométe
res pályaszakaszt. Jelenleg 28 
vasúti kocsival rendelkeznek, 
és nagyon reménykednek, a 
járvány elmúltával ismét teljes 
erőbevetéssel dolgozhatnak, és 
számítanak a forgalom növelé
sére. Ha minden jól alakul, az 
idén ismét elindíthatják a szo
kásos decemberi mikulásvona
tot is.

Jut eszembe, minden pálya
udvar egyik feltűnő látványos
sága a vasúti kerekek kalapá
csolása. A hozzám hasonló 
bennfentesek tudják, ezzel a 
kocogással, kongatással, hal
lásra szűrik ki a repedt vagy 
repedező vasúti kerekeket. 
Meglepő, hogy ezt az ősi biz
tonságtechnikai eljárást máig 
sem sikerült automatizálni. A 
kisvasútnál ezt sosem láthat
juk. Pintyili Gergely elmagya
rázta, több okból sincs szükség 
erre a kisvasútnál. Az itteni 
kerekek, az abroncsok és az 
úgynevezett vállfák állandó 
ellenőrzés alatt állnak. Több
féle gyártmányúak, még van 
köztük eredeti diósgyőri is. Ám 
ami lényeges, a járműparkjuk 
átlagos haladási sebessége – in
kább andalgásnak mondanám 
– nem sokkal haladja meg az 
óránkénti húsz kilométert. Ez 
egy igazán megfontolt, bizton
ságos tempó.

Megnyugtatott. A nyáron is
mét kisvasutazunk, újra zaka
tolunk.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Itt nem kell a kocogós ember 

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

Azért, mert ezt a várost vá-
lasztotta végső menedéknek 
Déryné Széppataky Róza, az 
első primadonna.

Egy jászberényi patika felet-
ti lakásban Róza lányuk meg-
érkezését ünnepelték a szülők. 
Első közös gyermekük volt 
a vörös hajú, sápadt kislány. 
Édesanyja után a Róza nevet 
kapta. Schenbach patikárius, 
az apa fiút várt, aki majd kellő 
szakértelem megszerzése után 
átveszi praxisát és továbbvi-
szi az üzletet. Az élet azonban 
másképp rendelkezett. Sebaj, 
gondolta akkor magában, majd 
a második fiú lesz. Tévedett. 
Néhány évvel később felesé-
ge újra egy kislánnyal ajándé-
kozta meg, aki a Johanna nevet 
kapta. Ezek után úgy döntött, 
ha már nincs fia, akkor a na-
gyobbik lányát fogja fiaként 
nevelni, hogy majd átvegye a 
boltot. Rózának állandóan rö-
vid hajat kellett viselnie meg 
nadrágot hordania. Szerencsé-
re az élet másképp döntött. A 
patikárius apa korán meghalt, 
Róza pedig újra kislány lehe-
tett, megnövesztette haját, csi-

nos ruhákban járt, és egyre na-
gyobb érdeklődést mutatott az 
irodalom meg a vándorszíné-
szet iránt. Hát így esett, hogy 
míg Jászberény elvesztette egy 
leendő patikáriusát, a nem-
zet formálódó színművészete 
megnyerte korának legcsodá-
latosabb színésznőjét.

Jászberényből Miskolcig az 
út nagyon hosszú volt. Pes-
ten Benke József, a színtársulat 
igazgatója fedezte fel kivételes 
tehetségét és adottságait. Ő az, 
aki megváltoztatja nevét a ki-
mondhatatlan Schenbachról 
Széppatakira. Arról a Ben-
ke Józsefről van szó, akinek 
néhány év múlva Miskolcon 
megszületik Judith nevű lánya, 
aki két évtizeddel később La-
borfalvy Rózaként kezdi meg 
fényes színészi karrierjét.

Férje után veszi fel a Déry-
né Széppataki Róza nevet, és 
már ezen a néven válik ismert-
té az országban. Sokat szere-
pel Erdélyben, ahol rajonganak 
könnyed színpadi játékáért, ki-
vételes énekhangjáért. Amikor 
a pesti társulat elhagyni kény-
szerül játszóhelyét, sorba jár-

ja a magyar városokat, majd 
néhány egri előadást követően 
a miskolci társulat tagjaként 
pályája csúcsára ér. Imádja a 
közönség, az előadások alatt, 
amikor színre lép, ujjonganak 
a nézők, és többször kell meg-
állítani a darabot kivárva, míg 
a tisztelt publikum elhallgat. 
Déryné 1815 és 1819 között 
volt a miskolci társulat tagja. 

Aztán a miskolci évek után be-
járja az országot. Mindenhova 
hívják, és ő megy Pozsonytól 
Kolozsvárig, Kassától Debre-
cenen át Székesfehérvárig, Vá-
radtól Szegeden át Szabadkáig. 
Mindenütt szeretik, az ébredő 
nemzeti színjátszás ikonja lett.

És ahogy az mindig lenni 
szokott, a csillogás elmúlik, a 
fényes csillag lassan kihuny. 

Amikor érezte, hogy már nem 
tud olyan hatást gyakorol-
ni közönségére, mint tette azt 
korábban, amikor már úgy 
érezte, hogy a csodát, melyért 
a nézők minden este színház-
ba mennek, már másoknak 
kell átadnia, úgy döntött, ab-
bahagyja. Büszkesége nem en-
gedte, hogy ott, hol minden 
este neki tapsolt a publikum, 
most másodrendű szereplő 
legyen. 1852-ben összeszed-
te ruháit, kedvenc kellékeit, és 
lelépett a félszázadnál tovább 
otthonát jelentő színpadról. 
Ahogy naplójában írja „olyan 
az ember, mint a felhő, – ma-
gával hordja árnyékát s mindig 
a jelen az, mit az árnyék takar, 
a meghaladott múlt, a még is-
meretlen jövő árnyéktalan ve-
rőfényben tűnik fel lelkének.”

Hazajön választott ottho-
nába, Miskolcra. Néhány évig 
férjével a diósgyőri vár mel-
letti házában él, majd annak 
halála után húgához költözik 
Miskolc belvárosába, a Hu-
nyadi utcai házba.

Földszintes, a telekre hosz-
szan benyúló házacska. A déli 
rövid fal ablaka az utcára néz, 
oda, ahol most villamos meg 
autók sokasága halad. A falon 
emléktábla hirdeti, hogy itt élt 
ő, akiért rajongott egy ország, 
akiért minden este megtelt a 
színház, és aki már meghalt 
régen. Itt, ebben a házban. Se-

gítséggel sikerül bejutnom az 
udvarra. Valamikor két szoba 
volt, s közte a közös konyha, 
ahol együtt sütöttek-főztek, ha 
nagy ritkán vendég érkezett. 
A hátsó szobában szintén szí-
nésznő húga, Killényi Dávid-
né, Zsazsa, míg az első, utcá-
ra néző szobában Róza lakott. 
Az itt, keserves nélkülözésben 
eltöltött néhány esztendő alatt 
született a magyar memoáriro-
dalom kiemelkedő alkotását 
jelentő napló. Nemcsak irodal-
mi, hanem kultúrtörténeti ér-
téke is rendkívüli.

„Öreg anyóka lett belő-
le. Botjára támaszkodva csak 
nagy ritkán tipegett ki vissza-
vonultságából az utcára, meg-
hajoltan viselve az idő terhét, 
s ki ez előtti időkből ismerte, 
tisztelettel köszöntötte, visz-
szagondolva a múltra s ama 
jelentékeny befolyásra, amit 
ez az elaggott, összeesett, be-
teg alak valaha a színészetünk 
sorsára gyakorolt”.

„1872. szeptember 29-én, bo-
rongós őszi délután egyszerű 
deszkakoporsót vittek a mis-
kolczi Szent Anna temetőbe. 
Senki sem kísérte, senki sem 
siratta, a zsellérek kis harang-
ja kongatta. Dérynét temették. 
De csak a tetemét földelték el, 
a lelke, a művészete elszállt egy 
szebb, fényesebb hazába, hol a 
dicsőség tartósb, örök.”

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 46. – A nemzet primadonnája 

A legismertebb Déryné-portré

A bevételből a GYEK gyer-
mekrehabilitációs osztályát 
támogatják, illetve a Herman 
Ottó Múzeum két épületének 
felújításához is hozzájárul-
nak.

A részletekről sajtótájékoz-
tatón számoltak be szerdán a 
szimfonikusok Fábián utcai 
székházában. Szászné Pónuzs 
Krisztina ügyvezető kiemel-
te, mindig is szívügyüknek 
tekintették a társadalmi sze-
repvállalást, de erre az utóbbi 
időben nem volt lehetőségük 
a világjárvány miatt. Most 
azonban újra kinyílt a világ, 
így ők is visszatérhetnek a 
normál működéshez. A ma-
gyar klasszikus zene napján, 
május 30-án – a néhai Kocsis 
Zoltán zongoraművész, kar-
mester születésnapján – hang-
versenyt tartanak a Művésze-
tek Házában. Az eseményre a 
belépés díjtalan, de regisztrá-
cióhoz kötött.

– Az elhunyt karmester 
maga is rendkívül sokat jó-
tékonykodott. A koncertünk 
május 30-án lesz este 7 órától 
a Művészetek Házában. Bartók 
A kékszakállú herceg várának 

koncertszerű előadásával előt-
te tisztelgünk. Az est bevételét 
pedig a megyei központi kór-
háznak ajánljuk fel, régi a kap-
csolatunk a gyermekrehabili-
tációs osztállyal – mondta.

Több mint ezernyolcszáz 
rendszeres támogatója van a 
kórháznak, és köztük vannak a 
szimfonikusok is – tudtuk meg 
Révész János főigazgatótól, aki 
elmondta: az említett osztály-
ra olyan gyerekek kerülnek be, 
akár hosszabb időre is, akik 
tartós orvosi felügyeletet igé-
nyelnek. Így aztán számukra 
az is fontos, hogy milyen kö-
rülmények között töltik napja-
ikat a kórház falain belül.

A jótékonysági esemény 
szervezésében a Rotary Club 
Miskolci Angyalok is segíte-
nek. Elnökük, Bay Judit felele-
venítette, nem ez az első közös 
jótékonysági akciójuk a szim-
fonikusokkal, és a kórházat 
is rendszeresen támogatják – 
legutóbb például eszközök be-
szerzésében.

A szimfonikus zenekar tá-
mogatja a Herman Ottó Mú-
zeum papszeri épületének és 
az Alkotóháznak a felújítását 
is. Június 25-ére két koncertet 

szerveznek a Miskolci Galéri-
ába, ahol 18. századi zenéket 
játszanak a közönségnek. Haj
du Ildikó, a múzeum általános 
igazgató-helyettese rámutatott, 
mindkét épületük kapcsán ké-
rik a miskolciak, az országban 
élők segítségét.

– Szeretnénk, ha közössé-
gekkel együttműködve lehetne 
helyreállítani ezeket az épüle-
teket – mondta.

Vass Nóra múzeumi osz-
tályvezető hozzátette, direkt a 
Múzeumok éjszakájára tették a 
programot, mert így a miskolci 
művészeti életre jobban rá tud-
ják irányítani a figyelmet.

A sajtótájékoztatón jelen volt 
Borkuti László, a város köz-
művelődési és turisztikai ta-
nácsnoka is, aki azt emelte ki, 
ahogy a kulturális intézmé-
nyek egymásra találtak, és kö-
zösen színesítik Miskolc kultu-
rális életének palettáját.

– Ez is azt bizonyítja, hogy 
elindult egyfajta pezsgés, és a 
szereplők segítik egymást. A 
város pedig erősíteni fogja eze-
ket a kapcsolatokat, és lehe-
tőségeihez mérten támogatja 
azokat – hangsúlyozta.

KUJAN ISTVÁN

A magyar klasszikus zene napján is fellépnek a szimfonikusok. Fotó: Juhász Ákos

Jótékony szimfonikus koncertek



A Szolnokról érkezett, mo-
dern metált játszó zenekar, 
a Plebs nyerte az idei Hely-
foglaló zenei tehetségkutató 
versenyt az elmúlt hétvégén. 
A Bohemian Betyars pedig a 
Pavilont találta a legjobbnak, 
így félmillió forintos felaján-
lásuk Miskolcon maradt.

A Helyfoglaló az Öröm a zene 
tehetségkutató-sorozat miskol-
ci állomása, a győztes bejutott a 
budapesti országos döntőbe, rá-
adásul 3 millió forinttal is gazda-
godott. A tehetségkutatót 2013 
óta rendezik meg Miskolcon, 
otthona a Helynekem, mely-
nek programszervezője, Han-
kó Vanda kiemelte, idén nagy 
fába vágták a fejszéjüket azzal, 
hogy országosra hirdették meg 
a versenyt. Több mint negyven 
zenekar jelentkezett, közülük 
választották ki azt a tizenhatot, 
amelyek felléphettek Miskolcon.

Az egyediséget dupla ponttal 
jutalmazták – árulta el Andrá-
sik Remo, az Öröm a zene-so-
rozat szervezője, aki zsűritag-
ként fontosnak tartotta, hogy 
a résztvevők szakmai támoga-
tást kapjanak.

– Korrekt és őszinte módon 
értékeltük őket, hogy legyen 
egy igazodási pontjuk, mert eb-
ből van talán a legkevesebb ma-
napság – fogalmazott. – Vannak 

komoly karaktereink komoly 
mondanivalóval, lelki tartalom-
mal. Ha elég kitartók, akkor fel-
küzdhetik magukat koncerte-
zéssel, a közönségük építésével.

Károly Tamás producer, a 
HangArt stúdió vezetője szin-
tén nagyon színesnek találta 
az idei felhozatalt, volt benne 
„dühös és finom zene, agresz-
szív és szexi zene” egyaránt.

A győztes Plebs zenekar éne-
kes-gitárosa, Kolozsvári Patrik 
elmondta, 2019 óta vannak 
együtt, a járvány miatt sokáig 
„alkotói pozícióban” parkoltak, 
de most egyhuzamban három-
szor is színpadra álltak három 
hét alatt.

– Szépen tudunk fejlődni, 
most is építő jellegű kritiká-
kat kaptunk. Igyekszünk újíta-
ni a műfajban. És szeretnénk 

egybeolvadni a közönséggel és 
olyanokká válni velük, mint az 
ókori Rómában a jogaitól meg-
fosztott nép, a plebs – húzta alá.

A Miskolcról indult Bo-
hemian Betyars is részt vett 
az előválogatásban, sőt 500 
ezer forintos különdíjat aján-
lottak fel. Érdeklődésünkre 
elmondták, a tavaly szeptem-
berben megjelent negyedik 
nagylemezük után azt találták 
ki, hogy a lemez minden sorát 
eladják a rajongóknak, az ösz-
szegyűjtött pénzt pedig nem 
magukra költik, hanem „visz-
szaosztják”.

– Így csatlakoztunk a tehet-
ségkutatóhoz. A díjjal, a szak-
mai tapasztalatainkkal talán 
egy extra löketet kapnak a ze-
nekarok – mondták.

KUJAN ISTVÁN

Rajzversennyel emlékezett 
meg névadójáról a miskol-
ci Móra Ferenc Könyvtár 
szerdán.

Az intézmény az író utol-
só, 1933-as miskolci láto-
gatásának évfordulóján 
– a korábbi esztendők ha-
gyományainak megfelelően 
– idén is felelevenítette an-
nak életművét, kiváltképp a 
gyermekeknek íródott da-
rabjait. Most először hirdet-
te meg azonban Móra Ferenc 
két novellájához kapcsolódó 
rajzpályázatát, melyre csak-
nem félszáz alkotás érkezett.

– Azt gondolom, hogy ami-
kor egy gyerek illusztrációt 
készít egy novellához, akkor 
újraalkotja azt. Egy dolog, 
amikor elolvassák az írást, és 
egy másik, amikor ezt átszű-
rik a személyiségükön, és lét-
rehoznak valami újat belő-
le – fejtette ki Vészits Andrea 
dramaturg, Móra Ferenc déd-
unokája, aki a zsűri tagjaként 
értékelhette az alkotásokat.

A rajzpályázat nagy népsze-
rűségnek örvendett a Móra 
Ferenc Könyvtárat környe-
ző általános iskolák körében, 
ám a megye más települései-
ről is szép számmal érkeztek 
be alkotások. A díjazottak kö-

zött szerepelt a Bükkábrányi 
Arany János Általános Iskola 
és a vattai Szemere Bertalan 
Tagiskolájának több tanulója 
is. A két választható novella, 
a Szóló szőlő és az Öreg em-
ber, öreg fa a szervezők szerint 
egyaránt elnyerte a részt vevő 
gyerekek tetszését, ugyanis 
majdnem azonos arányban 
érkeztek rá „megfejtések”. A 
könyvtár munkatársai a szá-
mos egyéb mellett például 
versenyt hirdettek a leghan-
gulatosabb kép és legszebb 
filctollas rajz kategóriájában 
is. Az ünnepségen sokszínű 
programmal, így a Kalamaj-
ka Bábszínház előadásával és 
kézműves foglalkozásokkal is 
várták az érdeklődőket.

A rajzokból készült kiállí-
tást a rendezvényt támogató 
Fodor Zoltán önkormányzati 
képviselő nyitotta meg, aki a 
benevezett pályaművek mél-
tatása mellett felhívta a fi-
gyelmet az Avasi Gimnázium 
épületegyüttesébe tagozódó 
bibliotéka jelentőségére, a 
helybéliek mindennapjaiban 
betöltött szerepére.

A gyerekek rajzaiból álló 
kiállítás május 31-éig te-
kinthető meg a Móra Ferenc 
Könyvtárban.

BÓDOGH DÁVID
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Tizenharmadszor rendezték 
meg a Játékos Városjárást, 
ami tulajdonképpen egy 
élő társasjátékká varázsolta 
Miskolcot.

„Nem a győzelem a lényeg, 
hanem az, hogy együtt va-
gyunk, jól érezzük magun-
kat, és még tanulunk is kicsit” 
– mondta egy hölgy a csapat-
társainak, amikor a Tudomány 
és Technika Házában tartott 
szombat reggeli megnyitót kö-
vetően elindultak az első fela-
dat helyszíne felé, a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár irányába.

Az idén 21 éves Itthon Mis-
kolcon Egyesület – és az általa 
alapított Szeretem Miskolcot 
mozgalom – 13. alkalommal 
rendezte meg a miskolciak kö-
rében népszerű kulturális tár-
sasjátékát, a Játékos Városjá-
rást. Az első két rendezvény 
még a nyolcvanas évek elején 
volt, majd hosszú szünet követ-
kezett, hogy aztán újult erővel, 
több feladattal és megannyi ér-
dekes miskolcikummal fűsze-
rezve elevenedjen fel a prog-
ram. A játék egyszerre oktat és 
szórakoztat: keretében újra fel-
fedezhetjük lakóhelyünk kü-
lönleges értékeit, és megismer-
kedhetünk a város egykoron 
élt, maradandót alkotó szemé-
lyiségeivel. Idén az irodalom 
került a fókuszpontba: hat hely-
színen tesztelhették a csapatok 
a Miskolc irodalmi örökségével, 
helyi vagy országos jelentőségű 
képviselőinek munkásságával 
kapcsolatos ismereteiket.

Tudjuk-e, milyen irodalmi 
folyóiratok voltak vagy van-
nak városunkban, vagy éppen 
milyen rendszeres irodalmi 
szalonok működtek itt? Mi-
lyen különleges kapcsolata volt 
Miskolccal Kaffka Margitnak, 
Jókai Mórnak, Zelk Zoltánnak, 

Krúdy Gyulának vagy a világ-
hírű színpadi szerzőnek, Len-
gyel Menyhértnek? Milyen 
irodalmi művek feldolgozásai 
szerepelnek a Miskolci Nem-
zeti Színház műsorán? Mű-
ködik-e városunkban könyv-
kiadó? Sok ehhez hasonló 
érdekes kérdést rejtettek ez 
éven a feladatok.

A 2022-es Játékos Város-
járáson 46 csapat vett részt, 
amelyeket nagyjából 230 lel-
kes jelentkező alkotott: csalá-
dok, diákok, baráti társaságok, 
munkatársak, nyugdíjasklu-
bok alakítottak 5 fős csoporto-
kat, hogy új oldaláról ismerjék 
meg kedvenc játéktáblájukat: 
Miskolcot.

A szervezésben idén vett 
részt először az Itthon Miskol-
con Egyesület szakmai part-
nereként a Miskolci Kulturális 
Központ. Az esemény fővéd-
nökségét Varga Andrea alpol-
gármester vállalta magára.

– Középiskolásként vettem 
még részt az első Játékos Vá-
rosjáráson; olyan helyszínek 
története tárult fel, amelyek 
mellett minden nap elmen-
tünk, de igazából nem figyel-
tünk föl rájuk – mondta a 
szombat reggeli megnyitón 
az alpolgármester. – A kultu-
rális tevékenységeknek óriási 
jelentősége van abban, hogy 
lebontsuk azt a negatív képet, 
ami sok helyen még mindig 
él a városról. Fontos, hogy az 
ide érkezőkre is átsugározzon 
az a szeretet, amit az itt lakók 
éreznek a városuk iránt. Ezért 
is remélem, hogy ez a prog-
ram egy idő után országos 
ismeretre tesz szert, mert ke-
vés olyan nagyváros van, ami 
ilyen nagyszabású játékkal 
mélyíti el lakóiban a lokálpat-
riotizmust – fogalmazott Var-
ga Andrea.

Az Itthon Miskolcon Egye-
sület elnöke, Fedor Vilmos 

szerint nem volt könnyűnek 
mondható az idei játék.

– Voltak, akik azt gondolták, 
a városnak nincsenek olyan 
kulturális hagyományai, ame-
lyeket érdemes egy ilyen játék 
során feldolgozni. Nagyot té-
vedtek. Ezt pedig a csapatok 
is tapasztalhatták a nap folya-
mán.

Az elnök arról is beszélt, jó 
dolog, hogy sok fiatal is érdek-
lődött a program iránt.

– Az első ilyen játék 1982-
ben volt, a második 83-ban, 
majd hosszú szünet követke-
zett. Pedig a témák nem fogy-
tak el: Miskolc olyan hely, ami 
rengeteg értéket rejt magában. 
Éppen ezért fontos, hogy mi-
nél korábban megismerjük a 
város történetét, ahol élünk, 
minél hamarább felismerjük: 
van mire büszkének lennünk 
miskolciként – mondta Fedor 
Vilmos.

BÁJER MÁTÉ

Negyvenhat csapat járta a várost

A résztvevők újra felfedezhették lakóhelyünk különleges értékeit. Fotó: Juhász Ákos 

A névadóra emlékeztek

Egy Kijev melletti gyermek-
kórházat szeretne támogat-
ni miskolci jótékonysági 
koncertjének bevételével a 
HoldEső zenekar.

A miskolci elektro-folk 
zenét játszó együttes ápri-
lis elején már rendezett egy 
koncertet, de azt a fővárosi 
közönség élvezhette. A ze-
nekar egyik alapítója, a kár-
pátaljai felmenőkkel is ren-
delkező Gál Lajos felidézte, 
Mihajlo Vihulával, „Misával” 
az orosz-ukrán háború mi-
att az otthonukat hátrahagy-
ni kénytelen gyermekeknek 
és édesanyáknak szerettek 
volna támogatást nyújtani a 
jegybevétellel.

– A segítség sajnos ma is ak-
tuális, ezért arra gondoltunk, 
miért ne hoznánk el Miskolc-
ra is a jótékonysági koncer-
tet? Ugyanaz a cél: segíteni a 
háború kárvallottjainak. A ze-
nekar egyébként is gyerek– és 
családcentrikus szellemiségű, 
ahogy a közönségünkről is ezt 
tapasztaljuk: sokszor látjuk a 
soraikban, hogy egész csalá-
dok jönnek el, pedig nem is 
kifejezetten gyerekzenét ját-
szunk – tette hozzá.

Elmondta azt is, nagyon 
készülnek a június eleji kon-

certre, több próbán is túl 
vannak már. A repertoárban 
korábbi Holdviola-dalok sze-
repelnek, természetesen át-
dolgozva, újrahangszerelve, 
de Gál Lajos elárulta, hogy 
az új dalok közül többet már 
itt is hallhat a Művészetek 
Háza közönsége. Csatlakozik 
hozzájuk a Fazekas kórus, és 
persze ismét velük lesz Misa, 
aki ukrán népdalokra épü-
lő gitárfantáziákkal és saját 
művekkel varázsolja majd el 
a miskolciakat. Érdeklődé-
sünkre elmondta, a mostani 
koncert bevételeit egy Kijev 
melletti gyermekkórháznak 
szánják. A kapcsolat az intéz-
ménnyel egy Miskolcon ön-
kénteskedő ukrán nő, aki a 

háború miatt menekült Ma-
gyarországra, a férje orvos-
ként dolgozik a kórházban.

– Várjuk a koncertre az itt 
élő ukránokat is. Ők térítés-
mentesen hallgathatják meg 
a koncertet. Napi kapcsolat-
ban vagyok velük egyébként, 
segítek nekik az ügyeik in-
tézésében. Ezúton is szeret-
nénk kifejezni feléjük a szo-
lidaritásunkat, és a koncerttel 
azt sugározzuk számukra, 
hogy együtt vagyunk, együtt 
gondolkozunk, együtt ér-
zünk velük – hangsúlyozta.

A jótékonysági koncertnek 
a Művészetek Háza ad ott-
hont június 1-jén, szerdán, 
délután 6 órától.

K. I.

Ukrán kórháznak gyűjtenek

A Művészetek Háza ad otthont a jótékonysági koncertnek

A Helynekem színpadán a Microwaves. Fotó: Csapó Vera

A kiállítást Móra Ferenc dédunokája nyitotta meg. Fotó: Parai R.

Metálos győzelem a Helyfoglalón
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A két évtizedes nehézipari múlt-
tal büszkélkedő Syrius WeldTech 
Zrt. tőkebevonási kampány-
ba kezdett, hogy befektetők 
bevonásával egyebek mellett 
nagyobb árukészletet tudjon 
tartani, márkát és piacot tudjon 
fejleszteni bel- és külföldön egy-
aránt, így akár már rövid távon 
megduplázhatják a forgalmukat.

A kampány javában tart, nem-
régiben – öt sikeres online alka-
lom után – immár személyesen 
is találkozhattak egymással a le-
endő befektetők a Syrius Futó 
utca 74. szám alatti otthonában. 
Itt a cég szakmai partnereivel, ve-
zető befektetőivel beszélgettek 
arról, milyen előnyökkel jár Syri-
us-részvényesnek lenni, miért éri 
meg ebbe a komoly múlttal bíró 
miskolci vállalkozásba befektet-
ni, milyen jövőképpel rendelkezik 
a cégvezetés.

Egy befektetés mindig hordoz 
magában valamilyen szintű koc-
kázatot, de a Syrius évtizedek óta 
tartó sikeres működése nagyobb 
biztonságot jelenthet a befekte-
tők számára, mint egy kezdő vál-
lalkozás. Toma Zoltán alapítótu-

lajdonos erre is építhet a számos 
előny mellett, hogy sikeres kam-
pányt tudjanak zárni. De kik is ők, 
és mivel foglalkoznak? A Syriust 
2000-ben alapították, hegesz-
tés- és vágástechnikai megoldá-
sokat fejlesztenek, gyártanak és 
értékesítenek a nehézipar szá-
mára, elsődlegesen a magyar pi-
acon. Hegesztő, plazmavágó és 
lézerhegesztő és vágógépeket 
is kínálnak a vásárlók számára, 
ehhez kapcsolódó cikkekkel és 
tartozékokkal kereskednek. Te-
vékenységük azonban nem me-
rül ki ennyiben: hegesztéstechni-
kai megoldásokat is fejlesztenek 
partnereik számára, hogy a ter-
melésük hatékonyságát, termé-
kük minőségét javítani tudják. 
Márkafüggetlen szervizükben to-
vábbá a lehető legrövidebb időn 
belül javítják a gépeket. A nehéz- 
és fémipar gyakorlatilag teljes 
spektrumát lefedik, legyen szó 
a vegyiparról, az olaj- és gázipar-
ról, a járműiparról, gépgyártásról, 
szerszámgépgyártásról, vagy ép-
pen az energetikaiparról.

– A nehézipar hosszú évtizedek 
óta erős gazdasági szegmens, és 
mivel mi egy nagyon széles tevé-

kenységet végzünk, így bátran 
mondhatom: egy nagyon pozitív 
jövőképet látok a cégünk előtt 
– ajánlja a befektetni szándéko-
zók figyelmébe a Syriust Toma 
Zoltán, hozzátéve, legfontosabb 
versenyelőnyük a konkurenci-
ával szemben a kiváló ár-érték 
arány, valamint a partnerek ál-
tal dicsért megbízható és gyors 
munkavégzés.

– Ismertségünket és elismert-
ségünket jelzi, hogy erősen meg-
növekedett a termékeink és 
szolgáltatásaink iránti kereslet. 
Hogy ezt a helyzetet kezelni tud-
juk, külsőforrás-bevonásra van 
szükségünk. Ennek kapcsán for-
dultunk a közösségi finanszíro-
záshoz, ami ma még egy nagyon 
új gondolat Magyarországon – 
mondja az alapítótulajdonos, aki 
azzal folytatja, hogyan tervezik 
továbbfejleszteni a vállalkozást.

– A tőkebevonással nagyobb 
készleteket tudunk beszerezni és 

forgatni, a többletbevételünkből 
pedig befejezhetjük az elindított 
fejlesztéseinket. Például lezárhat-
juk a WeldoMeter hegesztéstech-
nikai ellenőrző rendszerünket és a 
lézerhegesztő gép továbbfejlesz-
tését. A céljaink eléréséhez az ér-
tékesítőink számát növelni kell, 
és a megnövekedett munkát ke-
zelni csak a munkatársak számá-
nak növelésével tudjuk. Emellett 
a nemzetközi terjeszkedés is egy 
fontos cél – sorolja.

Ráadásul a háború miatt átala-
kulóban van a piac, de a vállalati 
szereplők is, ami újabb lehető-
séget ad a Syriusnak a fejlődés-
re. A gyártások átalakításához 
ugyanis eszközök kellenek, amit 
ők biztosítani tudnak a vállalatok 
számára – akár újra külföldön is. 
Merthogy ismét megcéloznák a 
határon túli piacokat.

– Nemzetközi szintre szeret-
ném fejleszteni a céget. Koráb-
ban is jelen voltunk már például 

Romániában, de pont a tőkehi-
ány miatt nem tudtuk megerő-
síteni a pozíciónkat. Most keleti 
szomszédunk mellett Szlovákiát 
és Németországot szeretnénk 
megcélozni néhány éven belül. 
Amint ki tudjuk elégíteni a tőke-
igényünket, utána jöhet a külföl-
di terjeszkedés. Bátran mond-
hatom: európai szinten is ismert 
márkává válhat a Syrius – hang-
súlyozza a tulajdonos.

Ezt a jövőképet szeretnék a kö-
zösségi finanszírozás eszköze-
ivel megtámogatni. Ebben – fő-
leg nehézipari cégként – úttörő a 
Syrius, hiszen ezt a formát főleg 
startupcégek, induló vállalkozá-
sok, technológiai iparágban tevé-
kenykedők használják. Ez a finan-
szírozási forma azt takarja, hogy 
a miskolci vállalkozásnál részvé-
nyesként tulajdonossá válhat a 
befektető, csupán 50 ezer forint 
befektetésével. A közeljövőben 
két vezető befektetővel kötnek 

szerződést, de melléjük továbbra 
is keresik a kisbefektetőket.

Az fektethet be a kampány-
ba, akinek elfogadott profilja van 
a Tőkerportálon. Ehhez csupán 
annyit kell tenni, hogy a honlapon 
regisztrál és hitelesíti a fiókját, 
majd befizet egy 25 százalékos 
előleget. A befektetők biztonsá-
gát fokozza, hogy amíg nem zárul 
le a kampány, addig ez pusztán 
egy szándéknyilatkozat, bármi-
kor vissza lehet lépni, és ekkor az 
előleg is visszajár.

A folyamatot a Tőkeportál ko-
ordinálja, ezen a platformon fut 
a kampány a hazai jogszabá-
lyoknak megfelelően. Mátravöl-
gyi Álmos, a Tőkeportál kam-
pánymenedzsere azt emelte ki, 
hogy a Syrius nem egy klasszikus 
 startup, ami előnyt jelent: több 
mint húsz éve működik nyeresé-
gesen, így a befektetés kockáza-
ta jóval alacsonyabb. Emellett az 
alapító dedikáltsága, szakisme-
rete és tapasztalata, elismertsé-
ge az, ami a befektetők számára 
fontos – tette hozzá.

– Mi vagyunk az első digitális 
szolgáltatók, akik befektetés-
célú közösségi finanszírozással 
foglalkozunk. Ez mind a régió-
ban, mind Nyugat-Európában egy 
egyre bővülő iparág, idén meg-
teremtették az egységes uniós 
jogszabályi környezetet is hoz-
zá. A legnagyobb előnye, hogy 
nemcsak befektetőket, de ügy-
feleket is lehet szerezni általa. 
Egy jól működő, sok ügyféllel és 
megrendeléssel rendelkező vál-
lalkozás ezáltal könnyebben tud 
forráshoz jutni – és ezzel párhu-
zamosan építeni saját brandjét 
és a közösséget.

Úttörő a Syrius a közösségi finanszírozásban

Több mint 20 éve vannak jelen a nehéziparban. Fotó: J. Á.

Toma Zoltán a leendő befektetők előtt a cég Futó utcai otthonában. Fotó: Juhász Ákos



Egy Steelers-Cowbells mecs-
csen mindig történik valami 
fordulat, valami váratlan, 
így a két, jó formában lévő 
amerikaifutball-csapat iz-
galmas küzdelmére számít-
hatnak a kilátogató szurko-
lók szombat délután.

Az egyetemi pálya most más 
sportrendezvénynek ad ott-
hont, így az Acélosok a Szent-
péteri kapui Honvéd Papp Jó-
zsef pályán végezhetik majd el 
a hétvége első napján 2 órakor 
a kickoffot. Aggod Péter szak-
osztályvezető érdeklődésünk-
re elmondta, a fiúknak azért 
szoknia kell még az új pályát, 
aminek minősége hagy némi 

kívánnivalót maga után. „Csak 
a sérüléseket kerüljük el...”, só-
hajt egy nagyot, de megjegyzi, 
már azért is köszönettel tartoz-
nak, hogy második éve az At-
létikai Centrumban játszhatják 
a meccseiket, és talán a jövőre 
nézve is alakulnak a dolgok, 
egy végleges otthonra találhat-
nak.

– Jó hangulatban teltek az 
első mérkőzésünket követő 
hetek, igyekeztünk maximá-
lisan felkészülni az előttünk 
álló feladatra. Ahogy eddig, 
úgy most is együtt edzettünk 
a renegadeses fiúkkal, jelen 
állás szerint teljes kerettel tu-
dunk kiállni a fővárosiak ellen 
– mondja.

Izgalmas mérkőzésre van ki-
látás, hiszen ahogy a szakosz-
tályvezető is rámutatott, a két 
gárda valahogy mindig jó der-
bit szokott játszani egymással.

– Valami váratlan fordulat 
mindig történik, ráadásul most 
nagyjából hasonló játékerőt 
képviselő csapat csap össze. Mi 
jó formában vagyunk, győz-
tes meccsből jövünk, ahogy a 
Cowbells is, hiszen talán némi 
meglepetésre legutóbb meg-
verték a másik fővárosi gár-
dát, a Wolvest – sorolja Aggod 
Péter, hozzátéve, emeli a tétet, 
hogy aki itt nyer, az már gya-
korlatilag a rájátszásban érez-
heti magát.

K. I.

Érkezik az ultramaraton. 
Szombaton tartják a IV. Kas-
sa-Miskolc Ultramaraton 
nemzetközi futóversenyt. 
A 115 kilométeres táv tel-
jesítésére kétszázötvenen 
jelentkeztek: egyéniben, 
valamint páros, öt– és tíz-
fős váltóban. A rajt ezúttal 
Kassán, a befutó pedig a 
borsodi megyeszékhelyen 
lesz, várhatóan délután 2 
óra körül érkeznek majd be 
az első versenyzők a Szent 
István téren felállított cél-
ba. A futókat a magyar ol-
dalon, Kékedtől a Miskolci 
Road Cycling Club (MRCC) 
kerékpárosai kísérik végig a 
célig. Teljes útlezárás sehol 
sem lesz, viszont Miskol-
con, a beérkező útvonalon 
1 órától forgalomlassításra 
lehet számítani. A miskol-
ci szakasz biztosításában 
a rendőrség mellett a ren-
dészet is nagy létszámmal 
vesz részt.

NB II. Széteső játékkal foly-
tatta szereplését a labdarú-
gó NB II-ben a DVTK. Az Ajka 
otthonában elért döntetlen 
azt jelentette, hogy immár 
matematikailag is biztossá 
vált: a piros-fehérek a kö-
vetkező szezont is a máso-
dik vonalban töltik. A diós-
győriek szezonbéli utolsó 
idegenbeli produkcióját úgy 
értékelte Dragan Vukmir 
vezetőedző, hogy mindkét 
csapat szerette volna meg-
nyerni a mérkőzést, inkább 
küzdelem volt, nem szép já-
ték. „Több lett volna az elvá-
rás”, fogalmazott. A szezon-
ból már csak egy mérkőzés 
van hátra, amit a DVTK saját 
pályáján teljesít a Budafok 
ellen vasárnap 6 órától.

Vendégként zárnak. A baj-
nokságot toronymagasan 
vezető FTC vendége lesz a 
DVTK labdarúgócsapata a 
Simple Női Liga utolsó for-
dulójában, a mérkőzésnek 
a Kocsis Sándor Sportköz-
pont ad otthont szombat 
délután 2 órától. A tabellán 
ötödik piros-fehérek ve-
zetőedzője elmondta, So-
mogyi Dia megszerezte az 
ötödik sárga lapját, Jahn 
Klaudiát pedig a mentő 
vitte el a legutóbbi mérkő-
zésen, így rájuk nem szá-
míthat a szakmai stáb. 
Mindezektől függetlenül is 
tisztes helytállást vár lá-
nyaitól az „ország legjobb 
csapata ellen” Bém Gábor.

Új edző. Németh Szabolcs 
veszi át nyártól a DVTK röp-
labdacsapatának irányítá-
sát. A 36 éves szakember 
amellett, hogy sikeres játé-
kosmúlttal rendelkezik, fia-
tal kora ellenére is magyar 
bajnok és kupagyőztes 
edzőnek vallhatja magát. 
Azt mondta, könnyen tudott 
azonosulni a klub jövőké-
pével, motiválják a csapat 
előtt álló kihívások.

RÖVIDTÁV 
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A negyedik helyen végzett a 
Bulgáriában megrendezett 
öttusa-világkupán Guzi Blan-
ka, aki vívásban élete legjobb 
teljesítményét nyújtotta.

Múlt hét végén véget ért 
a bulgáriai Albenában meg-
rendezett világkupa-forduló, 
ahol az egyéni verseny döntő-
jében nemenként három ver-
senyzőnknek szurkolhattunk. 
A lányok küzdelmeiből Guzi 
Blanka legjobb magyarként a 
negyedik helyen zárt.

– A verseny után közvetle-
nül kissé csalódott voltam, na-
gyon szerettem volna ugyanis 
felállni a dobogóra, mert nem 
volt lehetetlen feladat – nyi-
latkozta lapunknak a miskolci 
Swimming PC versenyzője. – 
Pont a legerősebb számomat, 
a lövészetet rontottam el, ami 
gyakorlatilag a dobogós helye-
zésbe került. Pár nap elteltével 
azonban jobban tudom már 
értékelni ezt a helyezést. Főleg 
úgy, hogy legyengülten érkez-
tem a versenyre, már a döntő-
be jutást sikernek könyveltem 

el. A fizikai számoknál (úszás 
és kombinált) nagyon érezhe-
tő volt az erőtlenség, ennek el-
lenére víváson életem legjobb 
teljesítményét nyújtottam, ami 
azért nagyszerű, mert ezzel a 
sportággal a kezdetek óta jó 
párszor meggyűlt már a bajom. 
Szóval önmagában a verseny 
legnagyobb nyertesének érez-
tem magam, régóta vágytam 
valami hasonlóra. A lovaglás is 
rendben volt, habár nagyon iz-
gultam előtte, hiszen a melegítő 
pályán nem remekeltünk a ka-
pott lovammal.

Blanka a 23. születésnapját 
utazással töltötte, így elmon-
dása szerint „viszonylag lapo-
san telt” az ünnep.

– Akkor utaztunk haza, ami 
egy kicsit elhúzódott, azonban a 
családom feltette az i-re a pon-
tot azzal, hogy az éjszaka kellős 
közepén vártak tortával, zenével, 
gyertyával és szülinapi dekoráci-
óval ellátott kis „szentéllyel”. Óri-
ási meglepetés volt, igazán bol-
doggá tettek vele – áradozott.

A miskolci klub öttusázója 
azt is elmondta, hogy koráb-

bi fertőzéses betegsége már a 
múlté, sokkal jobban van, vi-
szont a lovas esést követő de-
rekfájdalma még jelen van.

– Annyi, hogy még legalább 
edzeni tudok vele – tette hozzá.

Nincs azonban megállás, a 
felkészülése máris folytatódott, 
hiszen jön a folytatás az öttu-
sázó számára: június 7-12. kö-
zött a török fővárosban, Anka-
rában rendezik meg az újabb 
világkupaversenyt.

– Albena után viszonylag la-
zább napok következtek, de ez 
a regenerációs, „átmosó” hét 
is velős része a felkészülésnek. 
Nem raktam magamra különö-
sebb terhet ezután a negyedik 
hely után, minden verseny más, 
mindenhol keményen meg kell 
dolgozni minden egyes helyért, 
pontért. Helyezés tekintetében 
persze jó lenne a top6-ba beke-
rülni, de fontosabbnak tartom, 
hogy inkább magamhoz mér-
ten is egy stabil teljesítményt 
nyújtsak a számokban. Szeret-
ném a lövészetet jól abszolvál-
ni, és vívásban folytatni az utat, 
amit elkezdtem.

A sikerekkel, szép eredmé-
nyekkel teli utat Miskolc vá-
rosa is elismerte: május 11-én 
Guzi Blanka második alka-
lommal vehette át Az év spor-
tolója díjat.

– Nagyon jó érzéssel töltött 
el, hogy ilyen módon is újra 
elismerték a teljesítményemet. 

Az elmúlt időszakban egyéb-
ként is szükségem volt egy kis 
megerősítésre, így nagy tem-
pót fogott a város ezzel. Érzem 
a megbecsülést, a tiszteletet, és 
azt is, hogy nemcsak nekem 
fontos Miskolc, hanem én is 
fontos vagyok a városnak.

KUJAN ISTVÁN

A legnagyobb nyertesnek érezte magát 

Legjobb magyarként zárt a világkupán Guzi Blanka

NEMZETKÖZI SIKER. A horvátországi Petrinjaban rendezték meg 
az elmúlt hétvégén a III. Golden Heart nemzetközi mazsorettversenyt, 
ahol több mint száz produkciót láthatott a közönség és a zsűri. Ma-
gyarországot a Miskolci Majorette Együttes versenyzője, Czinege 
Szonja képviselte. Szonja mindkét versenyszámában a dobogón vég-
zett: szóló mace produkciója 1., szóló 2bot produkciója pedig 2. helyet 
ért. Szonja a magyar bajnokság két számában is első lett, így auto-
matikusan kvalifikálta magát a június végi zadari Európa-bajnokságra. 

Ki-ki meccs jön a Steelersnek

Beton-szaktanácsadás,  
-gyártás, -szállítás  

és szivattyús bedolgozás

Betonacélkengyelek  
egyedi méretben is

Homok-, kavics-, kőértékesítés  
kis és nagy tételben

Részletekért érdeklődjön:
30/32-90-800

info@remixbeton.hu

ALAPOT SZÁLLÍTUNK  
és a koszorúját is megöntjük!

Hirdetés

Hegeszteni tudó lakatosokat keresünk
acélszerkezeti és finomlemezmunkára  
kiemelt bérezéssel és juttatással.
Jelentkezés az info@miskolc-lift.hu e-mail-címen vagy a  
06/30-943-5005 telefonszámon vagy személyesen a Miskolc-lift Kft. 
telephelyén (3527 Miskolc, József Attila u. 1.) önéletrajz leadásával.
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Miskolc, Nagy I. u. 11.,  
20/443-6239, www.langwest.hu

INTENZÍV NYÁRI  
TANFOLYAMOK

angol, német, olasz
francia, spanyol

NYELVVIZSGA- 
ELŐKÉSZÍTŐK

MISKOLCI ELADÓ SZERSZÁMGÉPEK

A munkagépek a valamikori szakmunkásképző és szakiskola tanműhelyének felszere-
lését képezték, ezért azok különböző korú – de gyakorlatilag minden esetben több mint 
15 éves, használt állapotú, több esetben eltérő felhasználhatóságú gépeket jelentenek. 

A gépadatlapokban szereplő tételek meghatározó része fémmegmunkáló gép, szer-
számgép, ezek között is jellemzően esztergagépek, fúrógépek, marók, henger- és sík- és 
szerszámköszörűk, fogaskerékgyártó gépek, lemezmegmunkáló gépek. 

Az ingóságok között található 3 db nagyméretű kovácsgép. 
Az ingóságok között továbbá található több ún. célgép, amelyet a szakműhelyben EAN 

esztergák gyártása és felújítása során használtak (bejáratópadok, ágymegmunkáló gé-
pek). A tételek között továbbá szerepel 2 db anyagmozgató emelőgép (logisztikai gép) 
targonca és felső futódaru. 

Az ingóságok között szerepelnek asztalosipari gépek (gyalu-, faeszterga-, csiszoló-, 
maró-, elszívógépek), valamint néhány garázsipari eszköz. 

A szerszámgépek tételes listája a kiajánlási dokumentációból ismerhető meg.

Az írásos ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. június 10.
Benyújtási határidőként a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.
Az írásos ajánlatok bontásának időpontja: 2022. június 16.

Ajánlatot az a természetes személy vagy átlátható szervezet nyújthat be, aki az 
ingóságokat és az ajánlattétel részleteit bemutató kiajánlási dokumentációt az ön-
kormányzattól megvásárolja, s az abban foglaltakat elfogadja, továbbá befizeti a bá-
natpénzt az írásos ajánlatok benyújtásának határidejét megelőzően. A bánatpénz 
a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többieknél visszafizetésre kerül. Kiíró 
fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi eljárást az ajánlattevőkkel szembeni 
indoklási kötelezettség nélkül határozatlan időre elhalassza vagy eredménytelennek 
nyilvánítsa! Az ingóságok igény esetén, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthe-
tők meg.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kétfordulós versenyezteté-
si eljárás (nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő  
értékesítésre meghirdeti a Miskolc, Téglagyár u. 2. szám alatti  
volt Diósgyőri Vasgyári Szakképző ingatlan tanműhelyében található  
86 db munkagépet.

Az ingóságokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a +36 30 978 8828 telefonszámokon kérhető. 

Az írásos ajánlatokat postai úton várjuk az alábbi címre: 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály
Vagyongazdálkodási Osztály
3525 Miskolc, Városház tér 8.

Az akció érvényes: 2022. 05. 21-től 2022. 05. 27-ig 
Palmolive szappan, 90 g, 1877,77 Ft/kg 199 Ft 169 Ft
Kolynos fogkrém, 75 ml, 2653,33 Ft/l 299 Ft 199 Ft
Viva papírtörlő, 2 tekercs, 109,5 Ft/tekercs 259 Ft 219 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Pur mosogató, 750 ml, 731,99 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Well Done mosógél, 1,5 l, 399,33 Ft/l 899 Ft 599 Ft
Aquella antibakteriális, nedves kendő, 80 lapos, 9,9 Ft/lap 999 Ft 799 Ft
Vape Sport kullancs- és szúnyogriasztó, 100 ml, 8990 Ft/l 1099 Ft 899 Ft
Bonux mosópor, 1,5 kg, 732,66 Ft/kg 1199 Ft 1099 Ft
Coccolino öblítő, 1450-1800 ml, 826,89-666,11 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Bref WC-illatosító, 4x50 g 1499 Ft 1399 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs, 60,37 Ft/tekercs 1699 Ft 1449 Ft
Dunaplaszt magasfényű zománcfesték, 0,75 l, 3198,66 Ft/l 2699 Ft 2399 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 2479,6 Ft/l 7199 Ft 6199 Ft
Héra belső falfesték, 15 l, 665,59 Ft/l 11 999 Ft 9999 Ft

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

Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos és 
ácsmunkát vállalunk 
A-tól Z-ig. Tel.:  30/760-
5814

Több szempontból is különle-
ges Dibo önkiszolgáló autómosó 
nyílt a Szentpéteri kapuban.

A csillogó autók új szentélyét 
március óta a barkácsáruház és 
a Szentpéteri kapui temető közöt-
ti kijáratnál találják a tisztulni vá-
gyók. Az f5 elnevezésű autómosó 
5 fedett beállóhelyes, és egy-egy 
piros, Forma1 tematikájú parapet-
fal teszi kinézetre is egyedivé.

– A piacon az egyik legjobb mi-
nőséget nyújtó rendszerről be-
szélünk – szögezi le a tulajdonos, 
Juhász Ferenc. – Ennek legfőbb 
oka, hogy a mosó 14 liter vízzel 
dolgozik percenként, méghozzá 
130 bar nyomás alatt. A piacon 
lévő többi rendszer 100-110 bar-
ra képes. Ez a nyomáskülönbség 
az egyik feltétele annak, hogy 
maradéktalanul eltűnjön minden 
szennyeződés az autók felületé-
ről. Az említett vízhozamról ér-
demes tudni, hogy egy profesz-
szionális üzemben használt alsó 
érték – tehát igen komoly rend-
szerről van szó.

A vállalkozó szerint érdemes 
kiemelni, hogy minden program-
hoz ezt a nagynyomású, magas 
vízhozamot biztosítják.

– A hab, amit használunk, szin-
tén egyedülálló. Nemcsak, mert 
feltűnő, piros színe van, de 20-30 
másodperc alatt beteríti a kocsi 
felületét.

Három különböző mosólán-
dzsa áll az ügyfelek rendelkezé-
sére.

– Az egyik a magasnyomású 
pisztoly 5 programmal. A másik pi-
ros színű aktív habot ad ki, emel-
lett pedig van egy kefés piszto-
lyunk is, ami folyékony vegyszert 
és vizet is ad, és szintén 130 ba-
ron működik. Utóbbinál nem kell 
félni, mert koszt nem viszünk át 
az autónkra akkor sem, ha valaki 

előttünk a kerekét mosta le vele: 
a kefe természetes sertésszőrből 
készült, amihez nem tapadnak a 
szennyeződések.

Juhász Ferenc kiemeli, hogy 
a folyékony vegyszerre optima-
lizált rendszerek egyik előnye, 
hogy gazdaságosabb működést 
tesz lehetővé, mivel a folyékony 
vegyszerek már alacsonyabb hő-
mérséklet mellett is elérik a ma-
ximális hatékonyságot, így vizet 
is spórol. A kezelőpanel a mosá-
si programok széles választé-
ka mellett elektronikus fizetési 
(bankkártyás, mobilapplikációs, 
ügyfélkártyás) lehetőséggel is 

várja az ügyfeleket. Az úgyneve-
zett totemoszlopokon összesen 
7 program közül választhatunk, 
ugyanitt található az érmebedo-
bó egység, valamint a kártyale-
olvasó rendszer: ez garantálja a 
biztonságos fizetést.

– A nagyjából egy hónapos mű-
ködési idő alatt nagyon pozitív 
visszajelzéseket kaptunk. Arra 
törekszünk, hogy széles, egyben 
elégedett ügyfélkört alakítsunk 
ki, így a nálunk tapasztalt minő-
séget a jövőben is garantáltan 
megőrizzük, ezzel a szemlélettel 
várjuk ügyfeleinket – ígéri Juhász 
Ferenc.

Magas nyomás, magas minőség

Közösségi ház nyílik
Május 21-én, szombaton hiva-
talosan is megnyílik az Ome-
ga Miskolc Közösségi Ház a 
Bató-ház második emeletén.

Az Omega Miskolc egy neo-
pro testáns keresztény közös-
ség mai, modern csomagolás-

ban, amely az Omega Hálózat 
része. Céljuk, hogy egy olyan 
közösséget működtessenek 
Miskolc centrumában, ahova 
az emberek összegyűlhetnek 
zenés és közösségi progra-
mok minden típusára. Amel-
lett, hogy jól érzik magukat, 

közelebb kerülhetnek Isten-
hez, aki megoldássá tud vál-
ni minden kihívásra, amivel a 
kor embere küzd. Gyülekezeti 
alkalmakat minden vasárnap 
délelőtt 10:00 órától tartanak, 
ahova szeretettel várnak min-
den látogatót.

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.

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

E-mail: info@mikom.hu

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐT KERESÜNK
pénzügyi középfokú végzettséggel, kiemelt bérezési  
lehetőséggel. Bérszámfejtési gyakorlat előnyt jelent.
Jelentkezés az info@miskolc-lift.hu e-mail-címen vagy a  
06/30-943-5005 telefonszámon vagy személyesen a Miskolc-lift Kft. 
telephelyén (3527 Miskolc, József Attila u. 1.) önéletrajz leadásával.

VILLANYSZERELŐKET KERESÜNK
karbantartási és szerelési munkára  
kiemelt bérezéssel és juttatással.
Jelentkezés az info@miskolc-lift.hu e-mail-címen, vagy a  
06/30-943-5005 telefonszámon vagy személyesen a Miskolc-lift Kft. 
telephelyén (3527 Miskolc, József Attila u. 1.) önéletrajz leadásával.



Idén harmincéves a Fráter 
Kórus, koncerttel ünnepel 
az énekkar.

1992-től létezik a kórus 
mint a Fráter György Katoli-
kus Gimnázium felsős ének-
kara. Vezetőjük, Regős Zsolt 
felidézte, kezdetben tizen-
öten voltak, idővel előbb har-
minc, majd negyvenöt főre 
duzzadt a létszám. A hagyo-
mányos kórusmuzsika mel-
lett a gospel jelentette a cso-
port repertoárjának gerincét.

– A dalokat többnyire ma-
gyar nyelven énekeltük, de 
számos éneket eredeti nyelven 
szólaltatunk meg. Az utóbbi 
években számos afrikai dal 

kórusfeldolgozását is műsorra 
tűztük. Fellépéseinken basz-
szus– és ütőhangszer kíséri a 
megszólalást – tette hozzá. A 
mostani alkalmon a kezdeti 
időszak énekesei és a jelenlegi 
kórustagok együtt lépnek pó-
diumra körülbelül hetvenen. 
A két részből álló műsorban a 
nagykórus, volt diákok – akik 
művészi pályán helyezkedtek 
el – és kisebb énekegyüttes is 
megszólal majd. A második 
részt az iskola egykori rock-
zenekara, a Havasi Rock Band 
indítja. Az ingyenesen láto-
gatható koncertet május 28-
án, szombaton 6 órától rende-
zik meg a Fráter-gimnázium 
aulájában.                              MN
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Fotósorozat, ami a vasgyári 
ajtókon keresztül nyit utat a 
rozsdavilágba.

A MissionArt Galéria több 
művésztelepet szervezett a mis-
kolci vasgyár területén a 2010-es 
évek elején. Aki járt már a volt 
LKM, azaz a Lenin Kohásza-
ti Művek, (akkor: DAM 2004) 
területén, annak életre szóló él-
ményt jelentett a látogatás. A hi-
hetetlen méretű, több száz mé-
ter hosszú, kihalt csarnokok, az 
üzemen kívüli hűtőtornyok, ké-
mények, a műemlékekként vé-
dendő, száz évnél régebbi ön-
töttvas és faszerkezetű épületek, 
a gyommal benőtt, hatalmas te-
rületek, a már sehová sem ve-
zető csőrengetegek elképesztő 
látványt nyújtottak. A kitelepü-
lések célja az volt, hogy a mű-
vészeti alkotásokon át máshogy 
láthassa a város e terhes, de talán 
mégis használható örökséget.

Varga Éva szobrászművész 
egy fényképezőgéppel járta 

be a vasdzsungelt, és felfedez-
te, hogy mennyi érdekesség és 
szépség rejlik az amúgy telje-
sen hétköznapi dolgokban: így 
készült a Kétszáz ajtó fotóso-
rozat. Ma, tíz évvel a művész-
telepek után már ezeknek az 
ajtóknak a jó része megsem-
misült. A gyár hatalmas vas-
tömege egyre fogy. Ez a fo-
tósorozat bizonyítja, hogy a 
dolgok, tűnjenek bármilyen 
értéktelennek és jelentéktelen-
nek, az emberi tekintet révén 
új értelmet kaphatnak és el-
nyerhetik időtlen nagyszerű-
ségüket.

A kiállítás – amit Bujdos 
Attila kulturális újságíró és 
Kishonthy Zsolt művészet-
történész nyitottak meg múlt 
pénteken – a Művészetek Háza 
– Kortárs Galériában kapott 
helyet. A különleges hangulatú 
fotókat május 31-éig, minden 
nap 14:00-20:00 között tekint-
hetik meg az érdeklődők.

MN

Varga Éva: Kétszáz ajtó

Varga Éva szobrászművész egy fényképezőgéppel járta be a 
vasdzsungelt. Fotó: Mocsári László

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MÁJUS 23., hétfő 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés 18:25 Négyszemközt (ri-
portmagazin) (12) 19:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Ki-
látó (közéleti magazin) (12) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 24., kedd 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés 18:25 Sportpercek (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés 19:25 Szemtanú (bűnügyi 
magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Film 
(12) 21:30 Képújság (12)

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

MÁJUS 26., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Közgyűlés (élő 
közvetítés) (12) 18:00 Miskolc Ma (hír-
adó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 
Promenád (kulturális magazin) (12) 

19:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 19:15 Időjárás-je-
lentés 19:25 Katedra 
(diákmagazin) (12) 20:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12)

MÁJUS 27., péntek 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés 18:25 Suhanj velem! ism. (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés 19:25 Kilátó (közéleti ma-
gazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Film (12) 
21:30 Képújság (12)

MÁJUS 28., szombat 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 
Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 
Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-
tés 19:25 Katedra (diákmagazin) ism. (12) 
20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

MÁJUS 29., 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 18:25 Kilátó (köz-
életi magazin) ism. (12) 19:00 Krónika 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 
Négyszemközt (riportmagazin) ism. (12) 
20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

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

máció: mvsctura.hu
21:00 Ranion-koncert, Vörösmarty Műve-

lődési Ház

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
18:00 DVTK-BMTE labdarúgó-mérkőzés, 

NB II. 38. forduló, DVTK Stadion

MÁJUS 23., hétfő
10:30 A felelős állattartásról, előadás, Jó-

zsef Attila Könyvtár
18:00 Tiszta Forrásból – Miskolci Szimfoni-

kus Zenekar koncertje, Művészetek Háza

MÁJUS 24., kedd
16:30 Orvosportrék: dr. Mátyás Lajos, Sza-

bó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

MÁJUS 25., szerda
10:0-18:00 Diafilmmaraton – ahol nyitás-

tól zárásig a diafilmeké a főszerep, Jó-
zsef Attila Könyvtár

16:00 Színezőklub, Móra Ferenc Könyvtár

MÁJUS 26., csütörtök
10:30 Gécziné Nagy Mária: Denevér Dani 

kalandjai, könyvbemutató, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

15:00 Könyvvarázs olvasóklub, Tompa Mi-
hály Könyvtár

16:30 7Próba társasjátékklub, József Atti-
la Könyvtár

16:30 A hagyományőrzés szépségei, előa-
dás, Petőfi Sándor Könyvtár

MÁJUS 27., péntek
20:00 Mudfield-koncert, Gárdonyi Műve-

lődési Ház
20:00 INERCY ‚X’ – 10 éves születésnapi 

koncert, Helynekem

MÁJUS 28., szombat
8:25 A kör bezárul: Körtúra a Majális 

park tól, információ: mvsctura.hu
9:30 Fitt Feszt 3.0 – Egészségnap, Lova-

gi Tornák Tere
10:00 Lutrától a barlangokig - garantált 

városnézés Lillafüreden, indulás a lilla-
füredi kisvonat állomásépületétől

10:00 Vasutas gyermeknap, Vörösmarty 
Művelődési Ház

19:00 Huszka Jenő – Szilágyi László: Sissi, 
a magyar királyné (operett) – A Monar-
chia Operett előadása, Művészetek Háza

19:30 Blacklore-koncert, Vörösmarty Mű-
velődési Ház

MÁJUS 29., vasárnap
8:30 Tárkányi túrák 4.: Répáshuta-Felső-

tárkány túra, információ: mvsctura.hu
10:30-18:00 Gyereknapi programok, Lova-

gi Tornák Tere előtti vásártér

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: MÁJUS 21-22., szombat-vasárnap: 15:30 A mű-
vészet templomai – Tutanhamon: A legújabb kiállítás | MÁJUS 19-25., csütör-
tök-szerda: 17:30 Bazi nagy francia lagzik 3., 19:30 Lányok Dubajban | MÁJUS 23-25., 
hétfő-szerda: 15:30 A művészet templomai: Palladio | MÁJUS 26-29., csütörtök-va-
sárnap: 15:30 Pipiána Hoppsz és a Sötétség Hörcsöge | MÁJUS 30. – JÚNIUS 1., hét-
fő-szerda: 15:30 Sonic a sündisznó 2. | MÁJUS 26. – JÚNIUS 1., csütörtök-szerda: 17:45 
és 20:00 Top Gun: Maverick

• Művészetek Háza, Béke-terem: MÁJUS 21-22., szombat-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 templo-
mai: Botticelli és a Mediciek | MÁJUS 26-29., csütörtök-vasárnap: 16:00 Az egér leg-
jobb barátja | MÁJUS 26. – JÚNIUS 1., csütörtök-szerda: 18:00 Zanox – Kockázatok és 
mellékhatások, 20:15 Damsel | MÁJUS 30. – JÚNIUS 1., hétfő-szerda: 16:00 A kis Ni-
colas és az elveszett kincs

• Cinema City: MÁJUS 19-25., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – A gigantikus 
tehetség elviselhetetlen súlya | A rosszfiúk | Az egér legjobb barátja | Az elveszett vá-
ros | Az északi | Bazi nagy francia lagzik 3 | Doctor Strange az őrület univerzumában | 
Encanto | Katinka | Legendás állatok: Dumbledore titkai | Nyuszi suli – A Húsvét men-
tőakció | Pipiana Hoppsz és a sötétség hörcsöge | Pirula Panda | Rohammentő | Sonic, 
a sündisznó 2 | Tűzgyújtó

MOZIMŰSOR

MÁJUS 21., szombat 19:00 Vadkacsa, Játékszín | MÁJUS 24., kedd 17:00 Egy óra versek 
közt a színház művészeink társaságában, Játékszín | 19:00 Bolha a fülbe, bérletszünet, 
Nagyszínház | MÁJUS 25., szerda 19:00 Feketeszárú cseresznye, bérletszünet, Nagyszínház 
| 19:00 Anna Karenina, bérletszünet, Kamara | 19:00 Dixie Klub – A Miskolc Dixieland Band 
koncertje, Játékszín | MÁJUS 26., csütörtök 19:00 Producerek, bérletszünet, Nagyszínház | 
19:00 Linda Vista, bérletszünet, Kamara | MÁJUS 27., péntek 19:00 A Mester és Margarita, 
Nagy Attila-bérlet, Nagyszínház | 19:00 Tartuffe, bérletszünet | MÁJUS 28., szombat 19:00 Produ-
cerek, bérletszünet, Nagyszínház | 19:00 Babaház (Nóra), Játékszín

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

A Szabadidősport-esemény-
szervezők Országos Szövet-
sége és az önkormányzat 
közös szervezésében valósul 
meg május 21-én, szom-
baton – tizennégy másik 
város mellett – Miskolcon 
is a Futókörök Napja. A ren-
dezvényhez kapcsolódik a 
Népkerti Sportágválasztó, 
amelyen számos helyi sport-
egyesület képviselteti magát 
és készül különböző izgal-
mas programokkal a látoga-
tóknak.

Miskolcon a nemrégiben át-
adott népkerti futókör lesz a 
házigazdája a sportversenynek 
9 és 17 óra között. A cél, hogy 
az eseményre regisztrálók mi-
nél több kilométert megtegye-
nek bármilyen segédeszköz 
igénybevétele nélkül, jellem-
zően futva vagy gyalogolva a 
verseny útvonalát jelentő re-
kortánborítású futókörön. A 
sportverseny ingyenes, azon 
bárki részt vehet, nevezni ki-
zárólag a helyszínen lehet. 
Egy nevező bármennyit futhat 
vagy gyalogolhat, többször is 
visszatérhet a nap folyamán. A 
verseny napján a rajt előtt egy 
órával, 8 órakor nyit ki a ver-
senyközpont a futópálya rajt-
cél zónájában, ahol nevezni, 
illetve a rajtszámokat átvenni 
lehet. Egyszerre legfeljebb 150 
futó tartózkodhat a futókö-
rön, ezért a szervezők 150 da-
rab időmérő chippel felszerelt 
gumis rajtszámot tudnak biz-
tosítani. A legtöbb kilométert 

összegyűjtő város 250 ezer, a 
második 150 ezer, míg a har-
madik 100 ezer forint díjazás-
ban részesül, amelyet jótékony 
célra használhat fel. Helyszí-
nenként a három legtöbbet 
futó résztvevő 25 ezer, 15 ezer 
és 10 ezer forintos sportesz-

közutalványban részesül, de a 
résztvevők között óránként ér-
tékes ajándékokat is kisorsol-
nak.

A Futókörök Napjával egy 
időben szervezik meg a Nép-
kerti Sportágválasztót is: a Ma-
gyar Honvédség és a Miskol-

ci Rendőrkapitányság mellett 
számos Miskolcon tevékeny-
kedő egyesület képviselte-
ti magát és készül különböző 
izgalmas programokkal a lá-
togatóknak. A várható prog-
ramok a teljesség igénye nél-
kül: amerikaifutball-bemutató, 
jégkorong-bemutató, parkröp-
labda, versenytánc, társastánc, 
mazsorett, kerékpár, kosárlab-
da, ökölvívás, karatebemuta-
tó, breaktáncoktatás, tájfutó 
akadálypálya, íjászkodás, Bike 
Safe program: tájékoztatás és 
regisztráció, katonai toborzás 
és még sok minden más. A leg-
kisebbek szórakoztatását a dél-
után folyamán a Vaga Banda 
Zenekar szolgáltatja.            MN

Futókörök napja a Népkertben

A verseny célja, hogy a résztvevők minél több kilométert megtegyenek a futókörön. Fotó: Juhász Ákos 

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában május 
22-én, vasárnap 16 órától a 
Miskolc-Szirma görögkatoli-
kus templomból közvetítenek. 
A szent liturgiát bemutatja: 
Stefán Zoltán parókus. Har-
mincéves a Fráter György Ka-

tolikus Gimnázium. Az évfor-
duló alkalmából május 27-én, 
pénteken szentmisét mutat be 
a Mindszenti templomban 15 
órától Ternyák Csaba egri ér-
sek, majd 17–19 óra között ju-
bileumi gálaműsort mutatnak 
be a Művészetek Házában.

HARANG-HÍREK

A Népkerti Sportágválasztón bemutatkoznak:
Diósgyőri Röplabda Akadémia Kft. | DVTK Jegesmedvék (jég-
korong, műkorcsolya, gyorskorcsolya) | DVTK SE: Atlétika-, 
kerékpár, sakk-, tájékozódásifutó-szakosztály | Foot Fighterz 
Breaking SE | Hell Fight Club | Justitia Fuji – Yama SE | KÖD-
MÖN Formációs Táncegyüttes | Miskolc Renegades | Miskolci 
Egyetemi Atlétikai és Futball Club | Miskolci Íjász Egylet | Mis-
kolci Jégvirág Korcsolya Klub | Miskolci Majorette Együttes | 
Miskolci Sportiskola: Asztalitenisz-, birkózó-, judo-, kosárlab-
da-, labdarúgás-, ökölvívó-, tornaszakosztály | Miskolci Vízi-
labda Club | Miskolcz – Revital TSE

Koncert a jubileumon
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Miskolc hétvégi programarze
nál jának egyik alappillére volt 
a Miskolci Egyetemi Napok. A 

háromnapos fesztivál megidéz
te fénykorát: számos fellépő és 

rengeteg bulizni vágyó látogatott 
ki a campusra. Idén újra négy 

helyszínen lehetett csápolni, ráz
ni, léggitározni, vagy csak együtt 

üvölteni a fellépővel a szöveget a 
mellettünk állók arcába. A szom

bati zárónapon, a nagyszínpa
don Dj Atti kezdett, majd Dzsudló 

érkezett, végül a koronavírusos 
Majkát helyettesítő Tankcsap
da csapott a húrok közé. A kék 

Rockyban Dj Wire tekerte a 
potmétert, aztán a Kerozin volt a 
kismalac, aki nem engedte be a 
farkast, majd Rostás Szabika lé

pett színpadra. A piros Rockyban 
Mártonboy, Dj Parafa, Dj Atti, Virus 

és Pumped Gabo felelt a han
gulatért, míg az RNB teremben 

Mártonboyra bízták az egész es
tét. Fotó: Horváth Csongor

Dzsúdlóra is  
sokan MEN-tek

Gazdikereső
Ezen a héten Alexet (6050.), 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.

6050. Alex 
Bekerülés helye: Vargahegy
Fajta: európai házimacska
Kor: 4-5 év
Neme: kandúr
Szín: fekete
Súlya: 4,36 kg

Alex egy 4-5 év körüli nagyon 
bújós, dorombolós, szeretet éhes 
kandúr. Barátságos minden 
hozzá közeledővel, igényli a fi-
gyelmet és a simogatást. Nem 
félős, inkább a figyelem közép-
pontjában szeret lenni.

Hirdetés

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvénysorozatunkban ez
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
emailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. 
május 25. Emailcím: megfejtes@mikom.hu. A 

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

Kos (03. 21.–04. 20.) Lehet, hogy a napokban valaki 
olyan mutatja meg önnek a helyes utat egyetlen szavá-
val vagy cselekedetével, akiről nem is gondolná. Marad-

jon nyitott, és akkor észreveszi a jeleket.

Bika (04. 21.–05. 21.) Felfrissültnek és energikusnak 
érzi magát, ezért érdemes kihasználni ezt arra, hogy le-
zárjon egy már régóta húzódó ügyet. Ha így tesz, végre 

talán a szerelemre is jut egy kis ideje.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Sok a negatív hang a környeze-
tében, de nem hagyja kiábrándítani magát. Jól is teszi, 
hiszen a kitartását végül siker koronázza. Ekkor majd ne 

feledkezzen meg azokról, akik végig támogatták!

Rák (06. 22.–07. 22.) Néha azzal teszi a legjobbat va-
lakinek, ha nemet mond neki. Még ha most úgy is érzi, 
hogy engedne, hosszú távon ő is hálás lesz önnek azért, 

amiért kitartott, és megtanított neki egy fontos leckét.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Érzi, hogy közeleg a pillanat, 
amikor egy régi munkája végre beérik. Ne felejtse el ezt 
másokkal is megosztani, mert a példája rájuk is lelkesítő-

en hathat, így a munkája még több hasznot termel.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Nehezen viseli, amikor valaki 
megpróbálja kioktatni, még akkor is nehezére esik le-
nyelni a dolgot, ha belátja, hogy igaza van. Ne feled-

je, a makacsság nem vezet sehová, és csak a saját dolgát nehezíti!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Lelkesen kezd hozzá egy 
munkához, azonban hamar lendületet veszít, utána 
meg bűntudatot érez. Ha munkájának lehet eredmé-

nye, tartson ki, de azért ne dolgozzon, hogy mások előtt bizonyítson.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Általában szereti a pör-
gős helyzeteket, de a mostani feszültség nincs ínyére, 
és szeretne megoldást találni erre. Vigyázzon! Ha önt 

használják villámhárítónak, a végén maga éghet meg a legjobban.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nehezen tudja rávenni magát 
egy feladatra, de végül maga is meglepődik, milyen 
könnyen halad vele. Minél előbb hozzálát, annál hama-

rabb a végére ér, ezért nem érdemes halogatnia a dolgot!

Bak (12. 22.–01. 20.) Sok most a teendője, de ezeket a 
feladatokat örömmel vállalta. Legyen azonban óvatos, 
mert mások hasonló lelkesedést mutathatnak, de ami-

kor cselekedni kell, már nem lesznek olyan segítőkészek!

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Nem fordíthat hátat a köte-
lességeinek, és eleget kell tennie egy nemszeretem fel-
adatnak. Lesz azonban ön mellett valaki, akihez bármi-

kor fordulhat, ha segítségre van szüksége.

Halak (02. 20.–03. 20.) Akarata ellenére is feltárhat 
egy olyan részt az életéből, amit nem akart megmu-
tatni másoknak. Lehet azonban, hogy végül ez vezet el 

önhöz valakit, aki segíthet a tervei megvalósításában.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

Sudoku
Akkor és most. Régi és új fotónkon is a Búza téri helyközi és tá
volsági autóbuszok állomása látható. A Búza tér 1965 óta üze
mel autóbuszállomásként. Először az MKV (jelenleg MVK) helyi 
buszokat kiszolgáló állomása épült fel, 1969ben viszont átad
ták a Volánbusz (korábban MÁVAUT, Borsod Volán, sőt egy ide
ig Északmagyarországi Regionális Közlekedési Központ, azaz 
ÉMKK) autóbuszállomását is. A távolsági buszok az épület elké
szülte előtt is a Búza térről indultak, a görögkatolikus templom 
mellől. Az épületet a nyolcvanas években korszerűsítették elő
ször, akkor némileg a főhomlokzata is változott, jellege azonban 
nem. Legutolsó felújítása 2018ban történt, ekkor kijavították a 
beázások következtében megsérült vasbetonszerkezetet, cse
rélték az elöregedett hullámlemezt, korszerűsítették az elektro
mos hálózatot és a világítást, festettek, parkosítottak és új pa
dokat is kihelyeztek. Az épületnek egyébként van egy testvére is, 
szinte megszólalásig ugyanígy néz ki ugyanis az 1965ben épült 
szegedi, Mars téri buszállomás. (Tajthy Ákos szövege, Mocsári 
László fotója, a régi kép forrása Fortepan/Uvaterv)

Ha a terjesztéssel kapcso
latban problémát tapasz
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 816 óráig a 
+36 70 663 1261es tele
fonszámon nevük és elér
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS
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