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Már készülnek az elektromos buszok

A buszokat gyártó komáromi 
üzemben hétfőn gyárlátoga-
tást tartott az MVK vezetése 
és Miskolc polgármestere.

Az üléseket még fólia fedi, 
a busz hátuljában még most is 
munkások dolgoznak, kívül-
ről azonban már impozáns az 
össz kép – a BYD komáromi 
gyárában készülnek az MVK 
Zrt. új, teljesen elektromos bu-
szai. A komáromi a BYD egyet-
len európai gyára, az itt ké-
szülő elektromos buszok saját 
lábon, pontosabban kerekeken 
érkeznek majd innen Miskolc-
ra, hiszen olyan hatótávval ren-

delkeznek, ami megengedi ezt – 
tudtuk meg Krenner Lászlótól, a 
BYD Europe közép-kelet-euró-
pai értékesítési vezetőjétől. Azt 
is elmondta, hogy a Miskolcon 
jelenleg is tesztelt modellnél egy 
sokkal modernebb járművet 
kap majd Miskolc, aminek pél-
dául már továbbfejlesztett ak-
kumulátor-csomagja van, de a 
külső dizájnban is eltér attól, a 
beltere pedig sokkal szellősebb, 
tágasabb. És az új modellben a 
hátsó üléssoron már öten is el-
férnek majd.

A járművek augusztus elején 
érkeznek meg hozzánk. Addig-
ra a töltőinfrastruktúra is tel-

jes egészében elkészül, és ké-
pes lesz valamennyi autóbusz 
egyidejű töltése esetén is legfel-
jebb 5 óra alatt 100 százalékos-
ra tölteni az egyes járműveket. 
A környezetkímélő, kényelmes, 
biztonságos és intelligens autó-
buszokon 35 ülés található, 1 
kerekesszékeseknek fenntartott 
hely, teljes befogadóképessége 
eléri a 82 főt. Klímával, egysé-
ges külső és belső vizuális, vala-
mint belső hangos utastájékoz-
tató berendezéssel, oldalanként 
2-2 nyitható ablakkal, ajtónként 
1-1 kamerás utasszámláló be-
rendezéssel, tolatókamerával, 
biztonsági kamerarendszerrel, 

továbbá wifivel lesznek felsze-
relve. Valamennyi ülésnél USB 
port található, ezek az oldalfali 
burkolaton, illetve a kapaszko-
dókon vannak, a padlóburkolat 
pedig tűz- és vízálló, valamint 
csúszásmentes bevonattal van 
ellátva.

– Ez már egy új buszgenerá-
ció. Büszkék vagyunk rá, hogy 
Miskolc a következő város, 
ahová egy viszonylag nagyobb 
flottát tudunk gyártani, és bí-
zunk abban, hogy nagy meg-
elégedésre fogják használni az 
utasok a járműveinket – tette 
hozzá az értékesítési vezető.

Folytatás a 3. oldalon

A környezetkímélő, kényelmes, biztonságos és intelligens autóbuszok befogadóképessége eléri a 82 főt. Fotó: Juhász Ákos

LEHETŐSÉGET KAPNAK  
Miskolcon a föld alatt húzódik meg az extrém spor-
tos kultúra, ami néha kidugja a fejét, és megjelenik 
a többségi társadalom számára. Egyre több lehe-
tőségük van erre, pályák épülnek, azonban az in-
tézményesedés rögös útján jó pár lépés van még 
hátra. A Végtelen Lehetőségek SE nevű csapat az I. 
Miskolci Ötletmaratont a helyi szubkultúra fejlesz-
tési tervével nyerte meg. Cikk az 5. oldalon

GYÁRTÓCSARNOK ÉPÜL    
Évekig nem történt semmi azon az iparterületen 
Miskolc északi határában, amit két évvel ezelőtt 
visszavásárolt a város, majd befektetőt is talált 
rá – így jutottunk el oda, hogy csütörtökön lerak-
ták az alapkövét az ingatlanfejlesztő Infogroup 
32 ezer négyzetméteres logisztikai csarnoká-
nak. Cikk a 2. oldalon

FŐSZEREPBEN AZ IRODALOM
Ismét Könyvtérré alakul az Erzsébet tér. Csütörtökön 
kezdődik az Ünnepi Könyvhét, amelyet idén 93. alkalom-
mal rendeznek meg. Újra kinyit majd az irodalmi terasz, 
ahol író-olvasó találkozók és könyvbemutatók várják a 
látogatókat. A felnőttek mellett a gyerekekről sem feled-
keznek meg a szervezők. A Gyermekkönyvnapoknak 21. 
alkalommal ad majd otthont Miskolc belvárosa. Cikk a 7. 
oldalon

Szerdán a városháza aulájában megtartották a belvárosi 
Dayka utca térségében megvalósuló forgalomcsillapítási 
intézkedések projektnyitó rendezvényét.

A kivitelező múlt héten 
vette át a munkaterületet, 
már dolgoznak a kisajátított 
házaknál, ahol a tervek sze-
rint jövő nyártól már egy új 
utca húzódik majd. A pro-
jektként csak Dayka-átkö-
tésnek emlegetett szakasz 
miatt a Petőfi utca 9. és 11., 
valamint a Meggyesalja utca 
8. és 10. alatti épületeket el 
kell bontani. Ezeket már 
évekkel ezelőtt kisajátítot-
ták, üresen állnak, hamaro-
san lebontják őket.

De mi is ez az átkötés? A 
Dayka utcát meghosszab-
bítják a Meggyesalja felé, 
gyakorlatilag a Szinva-híd 
vonalában. A beruházás 

eredményeként létrejön egy 
kétsávos utca, ez váltja majd 
ki jövő tavasztól-nyártól a 
Rácz György utcai közleke-
dést.

– Ha úgy nézzük, egy 
több évtizedes folyamat zá-
rulhat le a projekt befejezé-
sével – mutatott rá Miskolc 
polgármestere a projektnyi-
tó rendezvényen. Veres Pál 
felidézte, hogy még a het-
venes évek közepén bontot-
ták el azt a háztömböt, ahol 
most a Szinva-híd áll. – Fo-
galmazhatunk úgy is akár, 
hogy a Dayka utca egyre 
közelebb kerül az Avashoz – 
tette hozzá.

Folytatás a 3. oldalon

Közelebb kerül  
a Dayka az Avashoz

A bontásra váró házakat évekkel ezelőtt kisajátították, és az-
óta üresen állnak. Fotó: Juhász Ákos
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Parkolás pünkösdkor. Júni-
us 5-én, pünkösdvasárnap a 
kiemelt idegenforgalmi terü-
leteken – Diósgyőr, Lillafüred, 
Miskolctapolca – és a kiemelt 
közlekedési területeken – a 
Tiszai pályaudvaron és kör-
nyékén – a díjfizetési köte-
lezettség 8 órától 18 óráig áll 
fenn. Pünkösdhétfőn a Vá-
rosgazda üzemeltetésében 
lévő felszíni fizető várakozá-
si területeken és a Régiposta 
utcai parkolóházban díjmen-
tes a parkolás. Az Európa téri, 
Patak utcai, illetve Hősök te-
rei mélygarázsokban az álta-
lános rend szerint kell fizetni 
az igénybevételért. A parko-
lási ügyfélszolgálat (Széche-
nyi u. 20.) június 6-án zárva 
tart.

Ünnepi nyitvatartás. Júni-
us 4-én, szombaton és júni-
us 5-én, pünkösdvasárnap 
a megszokott nyitvatartá-
si rend szerint üzemelnek a 
városi fenntartású piacok. 
Szombaton a Búza téri ős-
termelői és a Vasgyári piac 
5 órától 14 óráig, a Zsarnai 
piac 6 órától 14 óráig tart 
nyitva. Pünkösdvasárnap, 
június 5-én a Zsarnai piac 
06:00-14:00 között tart 
nyitva, a Búza téri ősterme-
lői és a Vasgyári piac 5 órá-
tól 13 óráig. A Miskolci Állat-
kert az év minden napján 
nyitva tart, így pünkösdva-
sárnap és pünkösdhétfőn 
is: nyári nyitvatartás szerint 
9 órától 19 óráig várja a lá-
togatókat. Pénztárzárás 18 
órakor.

HÍREK RÖVIDENGYártó- és logisztikai csarnok épül
Évekig nem történt semmi 
azon az iparterületen Miskolc 
északi határában, amit két 
évvel ezelőtt visszavásárolt a 
város, majd befektetőt is ta-
lált rá – így jutottunk el oda, 
hogy csütörtökön lerakták az 
alapkövét az ingatlanfejlesztő 
Infogroup 32 ezer négyzetmé-
teres logisztikai csarnokának.

A miskolci Mechatronikai 
Ipari Park bejáratára gyakor-
latilag ki lehetne tenni a „Meg-
telt!” táblát. Legutóbb a Chervon 
Autó települt ide, már magasod-
nak a gyártóüzemük vázszerke-
zetei, közvetlenül mellette pedig 
most egy újabb csarnok alapkö-
vét helyezték el.

Az IGPark Miskolc projekt 
első ütemében egy 19 ezer négy-
zetméteres gyártó- és logisztikai 
csarnok épül, a munkát már a 
jövő héten megkezdik, és a ter-
vek szerint 2023 első negyedévé-
ben végeznek vele. Az Infogroup 
egy globális gyártócég tenderén 
nyerte el a lehetőséget arra, hogy 
a csarnokot bérlői igényre sza-
bottan kialakítása. A cég további 
minimum 13 ezer négyzetmé-
tert biztosít bérbeadásra, a teljes 
beruházás értéke így összessé-
gében meghaladja a 14 milliárd 
forintot.

A csarnok alapkövét Veres Pál 
polgármester, Dukai Zoltán, a 
Miskolc Holding Zrt. vezérigaz-
gatója, Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő, valamint az 
Infogroup képviseletében Szé-

kely István és Székely Ádám tet-
te le. A cég ügyvezető igazgatója 
köszöntőjében elmondta, Kecs-
kemét után érkeztek meg most 
Miskolcra, és „itt nagyon jó he-
lyen” vagyunk – fogalmazott 
Székely Ádám.

– A 30 ezer négyzetméteres 
kapacitásunk mintegy kéthar-
madába hazánk egyik legna-
gyobb vállalata költözik majd be, 
amivel már megkötöttük a bér-
leti szerződést – tudatta. – Azt 
látjuk, hogy a régió dinamiku-
san fejlődik, ezért is választottuk 
Miskolcot.

Elárulta azt is az ügyvezető 
igazgató, hogy cégalapító édes-
apja a miskolci Földes Ferenc 
Gimnáziumban tanult, így van 
más kapcsolódás is a borsodi 
megyeszékhelyhez.

– Ígérjük, jó polgárokként 
fogjuk szolgálni a város érdeke-
it - emelte ki, rámutatva például, 
hogy mivel a környezeti felelős-
ségvállalás fontos számukra, így 
az ipari beruházásokat kiszolgá-
ló zöldenergetikai projektek is 
napirenden vannak Miskolcon.

Az összefogást, az összehan-
golt munkát emelte ki beszé-

dében Veres Pál polgármester a 
cég, a Miskolc Holding, a város-
vezetés és a térség országgyűlési 
képviselője között.

– Nagyon komoly harc ered-
ménye a beruházás - mutatott 
rá, kiemelve azonban, hogy 
újabb miskolci munkahelyek 
jönnek létre.

– Rengeteget tettünk azért, 
hogy Miskolcot vonzóbbá te-
gyük a beruházók számára. Az 
Infogroup választása pedig azt 
mutatja, hogy nem dolgoztunk 
hiába – tette hozzá a városve-
zető, aláhúzva azt is, hogy a cég 

fejlődéséhez minden segítséget 
meg fog adni a város, hosszú 
távú, sikeres együttműködés-
ben bíznak.

– Fontos, hogy az ipari park-
jaink hasznosuljanak, a mos-
tani beruházással gyakorlati-
lag megtelik a Mechatronikai 
Ipari Parkunk. Persze az a leg-
fontosabb, hogy megfelelő mi-
nőségű munkahelyek jöjjenek 
létre, mert ezáltal is nő a város 
megtartó ereje – hangsúlyozta 
Veres Pál.

Miskolc és térsége sereghaj-
tóból a magyar gazdaság egyik 
motorjává vált – ezt emelte ki 
Csöbör Katalin, a térség kor-
mánypárti országgyűlési kép-
viselője is, aki ezt főként az inf-
rastrukturális beruházásokkal, 
kiemelten is az autópályaépítés-
sel magyarázta.

Juhász-Nagy Judit, a Miskolc 
Holding Zrt. gazdaságfejleszté-
si igazgatója érdeklődésünkre 
elmondta még, a terület koráb-
ban 10 évig üresen állt, 2020-
ban vásárolták vissza.

– Beérett a szakmai előkészí-
tő munkánk, a telek gazdára ta-
lált, a gyártócég több száz főnek 
adhat majd munkát. Nem ál-
lunk meg azonban, nagyon so-
kat egyeztetünk lehetséges be-
fektetőkkel, mert szeretnénk, 
hogy a még elérhető területek 
beruházóra találjanak. Nagyon 
bízunk abban, hogy a közeljö-
vőben újabb bejelentéseket te-
hetünk – mondta.

KUJAN ISTVÁN

Újabb csarnok alapkövét helyezték el a Mechatronikai Ipari Parkban. Fotó: Juhász Ákos

A MiReHu nyerte el az Eu-
rópai Hulladékcsökkentési 
Hét hazai díjának első helyét 
vállalkozás kategóriában.

A Hulladékcsökkentési 
Hét kampányába saját fejlesz-
tésű applikációs  geocaching 
társasjátékkal nevezett a Mi-
ReHu Nonprofit Kft. A Hul-
ladékfelfedező egy olyan 
applikációs játék, amely a tár-
saság telephelyén vezeti körbe 
a kalandozó felfedezőket. Já-
tékos és élményekkel teli for-
mában tanítja a gyermekeket 
a megfelelő gyűjtés gyakorla-
tára, az újrahasználat, a meg-
előzés fontosságára és a kü-
lönböző hulladékfeldolgozó, 
-előkészítő technológiákra. 
Közösségépítő hatású, hiszen 
ez egy csapatjáték, a kaland-
ban és a tanulásban osztoz-
nak a felfedezők. Közösen, 
egymást segítve sajátítják el a 
környezettudatos, körforgá-
sos és fenntartható szemléle-

tet. A játék érdekessége, hogy 
ötvöződik benne a 21. szá-
zadra jellemző elektronikus 
világ technikája a hagyomá-
nyos, kézzelfogható játékele-
mekkel, tehát azt nem csak 
az online térben kell játsza-
ni. Az app segítségével végig 
kell járni a telephelyet annak 
érdekében, hogy a felfede-
zők megszerezzék az ott ta-
lálható valamennyi kincset. 
Izgalmassá teszi a kalandot, 
hogy a MiReHu telephelyén 
számos hulladékkezelési te-
vékenységet végeznek, ezért 
már egyetlen játék alkalmá-
val is számos technológiai 
megoldással és hulladékfajtá-
val, illetve annak kezelésével 
találkozhatnak a gyerekek. 

A jelentkezők öt kategóri-
ában regisztrálhattak az Eu-
rópai Hulladékcsökkentési 
Hétre, a MiReHu 2021-ben a 
hazai verseny vállalkozás ka-
tegóriáját nyerte meg.

MN

Szemléletformáló  
társassal nyertek

A lelkes városlakók több 
mint 900 kilométert futottak 
össze a Futókörök Napján. 
A három legnagyobb távot 
teljesítő hölgy és férfi külön 
elismerést kapott.

A Futókörök Napja kiváló 
alkalom volt arra, hogy a Nép-
kertben megépült pályát egy 
tömegrendezvény is felavas-
sa. Több száz miskolci döntött 
úgy május 21-én, hogy össze-
köti a kellemest a hasznossal, 
és az országos verseny jegyé-
ben is futja a kilométereket a 
futókörön. Közülük néhányan 
kiemelkedő teljesítménnyel 
járultak hozzá a városi szinten 
elért 924,7 kilométerhez.

Mindezt csütörtökön Veres 
Pál polgármester a városveze-

tés nevében külön is elismerte. 
A rekortánpálya rajtpontjánál 
elmondta: nagyon szépen tel-
jesítettek a miskolciak, „és jö-
vőre mi fogunk nyerni, ehhez 
igyekszünk majd több embert 
mozgósítani. Nem önökön 
múlott!” – fogalmazott.

„Köszönjük a teljesítmé-
nyüket és további jó egész-
séget, sok sikert kívánunk. 
Legyenek a futókör használa-
tának élenjárói!” – gratulált a 
díjazottaknak.

Hölgyek: I. Gyenes Lilla – 25 
kilométer, II. Somoskői Ale-
xandra – 22 kilométer, III. 
Papp Vanda – 21 kilométer

Férfiak: I. Novák Ferenc – 55 
kilométer, II. Fehér Csaba – 54 
kilométer, III. Imolya László – 
42 kilométer                             KCS

Ők futották a legtöbbet a Futókörök Napján

Somoskői Alexandra 22 kilométert futott. Fotó: Mocsári László

Mit gondol Miskolcról? Mire 
büszke és mire nem? Mi mű-
ködik jól? Mi működik rosz-
szul a városban? Ilyen és ezek-
hez hasonló kérdésekre várják 
a válaszokat a kérdezőbizto-
sok a következő hetekben.

A miskolci önkormányzat 
omnibuszos közvélemény-ku-
tatásra adott megbízást egy 
közvélemény-kutató cégnek, 
amelynek keretében kérde-
zőbiztosok járják a várost a 
következő hetekben, hogy 
megismerjék a miskolciak vé-
leményét a város működésé-
ről, a közszolgáltatásokról, a 

város értékeiről. A kérdező-
biztosok személyesen keresik 
majd fel a véletlenszerűen ki-
választott miskolciakat, a vá-
laszadás pedig önkéntes és tel-
jesen névtelen.

A közvélemény-kutatók fel-
adata, hogy objektív képet 
mutassanak a városvezetés 
számára arról, hogyan gondol-
kodnak a városlakók Miskolc 
legfontosabb problémáiról, le-
hetőségeiről és értékeiről, ezért 
fontos, hogy minél több válasz 
szülessen függetlenül attól, 
hogy elégedett valaki a város 
működésével, vagy sem. A vá-
ros kérdéssora nem tartalmaz 

politikai véleménnyel, válasz-
tásokkal, hovatartozással kap-
csolatos kérdéseket.

A kutatás úgynevezett om-
nibuszos rendszerben zajlik, 
ami azt jelenti, hogy a kérde-
zőbiztosok más megbízók kér-
déseit is feltehetik az interjú 
keretében a felkeresett mis-
kolciaknak, de csak a Miskolc 
város működését érintő kér-
dések után.

A város vezetése és a szak-
emberek azt kérik a miskolci-
aktól, hogy segítsék válaszaik-
kal a kutatók munkáját a város 
fejlesztése érdekében.

MN

Közvélemény-kutatást indít a város 



Helyi összefogással, komp-
lex programokkal segíti a 
szegregátumokban élők fel-
emelkedését a 4IM projekt.

Az Európai Unió támogatá-
sával kísérleti mintaprogram 
indult Miskolcon. Az önkor-
mányzat szociális szakembe-
rekkel és a lakosokkal közösen 
szeretne a szegregátumokban 
élők helyzetén javítani. A 2024 
nyaráig tartó program a Te-
temvárra és a Bábonyibércre 
fókuszál. A projektben testvér-
városával, Kassával is együtt-
működik Miskolc.

A projektben részt vevő 
Kassa programját a helyi 
önkormányzat kríziskeze-
lési központjának vezető-
je ismertette. Igor Rolny la-
punknak úgy fogalmazott, 
meggyőződése, hogy sokat 
tanulhatnak Miskolctól.

– Szegregátumok Kassán is 
vannak, ezeken a helyeken rá-
adásul állandósulni látszanak 
a problémák. A miskolci kollé-
gákkal a gyakorlatban is meg-
osztjuk, hogyan kezeljük ezeket 
a helyzeteket – hangsúlyozta.

A mintaprogram Miskol-
con a Tetemváron és a Bábo-
nyibércen valósul meg. A két 
szegregátumban egyébként 
már jó ideje jelen vannak a 

szociális szakemberek – tud-
tuk meg Képes Norberttől, a 
4IM projekt forrásközpontjá-
nak vezetőjétől.

– Ez a projekt inkább a men-
talitásváltásra és az együttmű-
ködésre fókuszál. Szeretnénk 
megteremteni annak az alapja-
it, hogy ezen a két célterületen 
olyan helyi csoportok, formális 
szervezetek alakuljanak, amik 
esetlegesen a jövőbeni forrá-
sokat hatékonyabban tudják 
felhasználni annak érdekében, 
hogy ott pozitív előremozdu-
lás legyen – emelte ki.

Miskolcon 2011-ben hate-
zer ember élt szegregátumok-
ban, ez a szám 2021-re tízezer-
re nőtt – ezt pedig már Varga 
Andrea, Miskolc alpolgármes-
tere mondta el számunkra. 
Hangsúlyozta, az önkormány-
zat a helyzet megoldása érde-

kében indította el a mintaprog-
ramot, ami városszerte nagy 
előrelépést hozhat. Felidézte, 
kezdésként 2020-ban egy, a le-
szakadó városrészek integráci-
ójával foglalkozó munkacso-
port alakult a városban.

– Ha érdemi eredménye-
ket tudunk ezeken a területe-
ken elérni, azzal meg tudjuk 
mutatni a város egész közös-
ségének, hogy érdemes erő-
forrásokat mozdítani annak 
érdekében, hogy a szegregá-
tumokban élők helyzete ja-
vuljon, hiszen ezzel a város 
összképe, valamennyiünk kö-
zérzete is javul – fűzte hozzá.

A kísérleti mintaprogram 
2024-ben zárul, ezt követően 
a Tetemvár és a Bábonyibérc 
után újabb miskolci helyszí-
neket és újabb lakosokat von-
nának be a programba.      T. Á.
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Összefogással segítik a felzárkózástÖsszefogással segítik a felzárkózást Új utca csökkentheti a forgalmat
Szerdán a városháza aulájá-
ban megtartották a belvárosi 
Dayka utca térségében meg-
valósuló forgalomcsillapítási 
intézkedések – közismertebb 
nevén: a Dayka-átkötés – 
projektnyitó rendezvényét.

Folytatás az 1. oldalról

A kronológiát folytatva a 
polgármester emlékeztetett 
arra is, hogy bő egy évtizede, a 
leendő főtér tervezésénél kez-
dett el egységben gondolkodni 
a Daykáról és a térről az előző 
városvezetés, miközben a bel-
város forgalmát szerették vol-
na csillapítani.

– Mi ezt a tervet, a főtér él-
hetőbbé és szebbé tételét, nem 
vetettük el, ennek azonban el-
engedhetetlen feltétele, hogy 
a forgalomtól „megszabadít-
suk” a közeli Rácz György, va-
lamint Károly utcát – sorol-
ta Veres Pál, aki türelmet és 
megértést kért mind a közle-
kedőktől, mind a környéken 
élőktől. Azt is elmondta, hogy 
a várható korlátozásokról, le-
zárásokról rendre tájékoztat-
ják majd őket.

– Az ilyen beruházások, 
amik ha kis lépésekkel is, de 
segítik a klímasemlegesség el-
érését, a széndioxid-kibocsátás 
csökkentését – zárta mondan-
dóját a polgármester.

Miklós Viktor, a polgármes-
teri hivatal pályázati főosztály-
vezetője mindezt azzal egé-
szítette ki, hogy a kivitelezés 
a tervek szerint 14 hónapot 
vesz majd igénybe, ha minden 
rendben megy, akkor tehát a 
jövő nyár közepére befejezhe-
tik a munkát. A közel 2 milli-
árd forintos projekt – ahogy 
Veres Pál is elmondta – csak az 
első lépése annak, hogy meg-
kezdődhessen a főtér kialakí-
tása, ami kiterjedhet a Kálvin, 
a Rácz György és a Petőfi ut-
cára is.

Ami változik: a Meggyesal-
ja utca azon szakaszán, ami 
az új út és a Rácz György utca 
közé esik, az út burkolata há-

romsávosra bővül, a kétoldali 
gyalogos járda megmarad. Az 
átépítéssel érintett szakaszo-
kon új forgalmi rendet vezet-
nek majd be. A projekt kereté-
ben felújítják a Kálvin János, a 
Rácz György és a Petőfi utcát. 
Zajcsillapító burkolatot kap 
a Rácz György utca, a Petőfi 
utca elejére pedig térkőburko-
lat kerül. Új forgalmi sá vokat 
és busz öblöket is építenek. A 
megváltozott forgalmi rend-
nek köszönhetően a Rácz 
György és a Petőfi utca is for-
galmi csillapított övezetté ala-
kul. Továbbá négy új jelzőlám-
pás csomópontot is kiépítenek, 
ezeknél zebrákat alakítanak ki.

K. I.

Az állatkert lakóinak 
örökbefogadásához hason-
ló programot indított a 
Városgazda. A korábban 
kihelyezett madárodúkat 
bárki örökbe fogadhat-
ja, az így befolyt összeget 
pedig újabb létesítmények 
telepítésére fordítják.

Egy-egy, a Miskolci Város-
gazda Nonprofit Kft. által ki-
helyezett madárodút fogadott 
örökbe pénteken Bazin Le-
vente, Mokrai Mihály és Szar-
ka Dénes. Az önkormányzati 
képviselők ezzel a gesztussal 
a városüzemeltetésért felelős 
cég új örökbefogadási prog-
ramjához csatlakoztak. A 
program célja a város terü-
letén honos énekesmadarak 
élőhelyének bővítése.

Bazin Levente a sajtónyil-
vános eseményen úgy fogal-
mazott, fontosnak tartja az 
éven telepített madárodúkat, 
mégpedig azért, mert nagy 
segítséget jelentenek ezek a 
városban élő madaraknak. 
„A harkályok például jellem-
zően a beteg, öreg fákban ké-
szítenek odúkat, itt keresik az 
élelmüket és ezekben is húz-
zák meg magukat. Ezeket a 
fákat viszont a kertgazdák és 
hozzájuk hasonlóan a Város-

gazda is ki kell vágja az élet– 
és balesetveszély miatt – utalt 
a képviselő a Tátra és Toron-
táli utcai öreg fasorok tavalyi 
kivágására és újratelepítésére.

Mokrai Mihály hozzátet-
te, a belvárosban élő emberek 
számára is fontos a zöld, a ter-
mészeti környezet. „De fontos 
ez a program azért is, mert az 
így befolyó összegekből továb-
bi ilyen odúkat helyezhet majd 
ki a Városgazda. Bízom benne, 
hogy sok miskolci csatlakozik 
majd hozzánk és fogad örökbe 
egyet a száz kihelyezett alkal-
matosságból” – mondta.

Szarka Dénes kiemelte, az 
Avason, a lakótelepi parkok-
ban már jelenleg is számos 
madárfaj honos, és nagyon 
szeretnénk azt, hogy még 
több énekesmadárnak tud-
junk itt otthont adni, a Kö-
zépszer fölötti területen ed-
dig 14 odút helyeztek ki.

– Az örökbefogadás ára 
tízezer forint, a gesztusról 
az örökbefogadó oklevelet 
is kap. Fontos, hogy állat-
barátok, óvodai csoportok, 
iskolai osztályok, gyere-
kek, felnőttek és cégek előtt 
is nyitva áll a lehetőség az 
örökbefogadásra – hangsú-
lyozta.

TAJTHY ÁKOS

Odúkat fogadtak örökbe

A képviselők is csatlakoztak a programhoz. Fotó: Horváth Csongor

A projekt keretében felújítják a Kálvin János, a Rácz György és a Petőfi 
utcát. Fotó: Juhász Ákos

A szegregátumokban élők helyzetén szeretnének javítani. Fotó: M. L.

Augusztus elejére megérkez-
hetnek azok az új, teljesen 
elektromos autóbuszok, ame-
lyek az MVK Zrt. buszflottá-
jának részeként közlekednek 
majd Miskolcon.

Folytatás az 1. oldalról

Veres Pál polgármester és az 
MVK Zrt. vezérigazgatója hét-
főn gyárlátogatáson járt a komá-
romi üzemben. Demeter Péter 
kiemelte, már fontos üzemelte-
tési tapasztalatokat szereztek a 
tesztjárművel, de fontos volt a 
cég számára, hogy az utasok is 
ki tudják próbálni a BYD buszt.

– Látjuk magunk is, hogy jó 
készültségi fázisban vannak a jár-
művek, azt gondolom tehát, hogy 
a szerződésben foglalt augusztus 
közepi időpontig meg fognak ér-
kezni a buszok hozzánk. És akkor 
még nyáron, a tanulmányi szü-
netben meg tudjuk tenni az első 
kilométereket, hogy aztán szep-

tembertől már az utazóközön-
ség is élvezhesse kényelmüket – 
mondta a vezérigazgató.

Az MVK telephelyén már 
elkészült a tíz töltővel felsze-
relt transzformátor-állomás, itt 
töltik majd éjszakánként a bu-
szokat, de a telephelyi hálózat 
bővítésére is szükség volt, ezen 
az ÉMÁSZ dolgozik jelenleg is.

Ahol eddig is szólóautóbuszok 
közlekedtek, ott járnak majd az 
elektromos buszok is. Demeter 
Péter kiemelte, a villamosener-
gia-fogyasztásuk messze kedve-
zőbb, mint akár a gázolajos vagy 
a CNG-buszok esetében a gáz 
költsége, így az MVK pénzt spó-
rol meg a használatukkal. Azt is 
megtudtuk, hogy a dízelüzemű 
buszokat le fogja cserélni a köz-
lekedési vállalat.

– A húsz évnél is idősebb 
buszokra rengeteget kellene 
költeni, akár több tízmillió fo-
rintot is felemésztene, hogy 

üzemképessé és megbízhatóvá 
váljanak – tette hozzá az MVK 
Zrt. vezérigazgatója.

A komáromi üzemből tehát 
összesen tíz, teljesen elektromos 
meghajtású busz érkezik Mis-
kolcra, ezekre korábban össze-
sen 1,5 milliárd forintos támoga-
tást nyert a város, amit önerőből 
mintegy 600 millió forinttal egé-
szített ki. Veres Pál polgármester 
kiemelte, hogy ez egy hatalmas 
lépés lesz a klímasemlegesség 
felé vezető úton. Emlékeztetett, 
Miskolc bekerült azon száz eu-
rópai város közé, amik 2030-ig 
innovációs megoldásokkal se-
gíthetik a klímasemlegességre 
történő átállást az Európai Unió 
többi városa számára.

– Még ebben a nehéz gazda-
sági helyzetben is előremenekü-
lünk, figyeljük a következő pályá-
zati csomagot, aminek keretében 
lehet majd további elektromos 
buszokra pályázni. Az a célunk, 

hogy minél inkább ilyen korsze-
rű, lehetőség szerint zéró emisszi-
ós buszok járjanak Miskolc útja-
in. Hosszú távon azt szeretnénk, 
ha ez tenné ki a döntő közleke-
dési formát a városban az autók 
helyet. Ígérhetem, hogy éveken 
belül látható, minőségileg össze-
hasonlíthatatlanul jobb szolgálta-
tást tudunk majd nyújtani az uta-
soknak – emelte ki a városvezető.

Azt is elmondta Veres Pál, 
hogy már dolgoznak azon az 
MVM-mel, hogy az elektro-
mos hálózatot és a töltőkapaci-
tást hogyan tudnák bővíteni, ha 
újabb buszokat vásárol a város.

– Nemrégiben tárgyaltunk 
erről, és ígéretet kaptunk, hogy 
megvizsgálják, milyen bővítési 
lehetőségeink vannak. Ez lesz a 
kulcs, hogy ilyen korszerű jár-
művek nagy tömegben köz-
lekedjenek majd Miskolcon – 
tette hozzá.

KUJAN ISTVÁN

E-buszokkal egy zöldebb MiskolcértE-buszokkal egy zöldebb Miskolcért

A járművek beszerzésére korábban 1,5 milliárd forintnyi támogatást nyert a város. Fotó: Juhász Ákos 
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Az „Egészség Terek a Diós-
győri Horizonton” projek-
tet lezáró sajtótájékoztatón 
ismertették a tavaly augusz-
tusban indult programso-
rozat eredményeit és tanul-
ságait.

A helyi identitás erősíté-
se és az életminőség javítá-
sa volt a legfőbb célja annak 
a projektnek, mely az inter-
aktív rendezvények, klub-
foglalkozások, családi na-
pok mellett számos egyéb 
élményt adó, ugyanakkor 
ismeretterjesztő rendez-
vénnyel készült a miskolci-
aknak: így a harmadik Fitt 
Feszt Egészségnapot és a 
Mentes Gasztrofesztivált is 
megrendezték a közelmúlt-
ban, melyeket a résztvevők 
visszajelzései alapján rend-
kívül tartalmasnak és hasz-

nosnak ítéltek. Mindemel-
lett tartottak gyógynövényes 
előadásokat és a figyelmet 
a mentális egészségre fóku-
száló alkalmakat is.

Cserháti Fanni, az Ady 
Endre Művelődési Ház veze-
tője a 2021 augusztusában in-
dult programsorozat kapcsán 
emlékeztetett: több mint há-
romszáz rendezvényt sikerült 
megvalósítanunk szeptem-
bertől május végéig.

– Úgy próbáltuk összeál-
lítani ezeket a programokat, 
hogy minden korosztály szá-
mára elérhetők legyenek. Ez 
egyfajta felmérés is volt szá-
munkra, hogy mely terüle-
teken mi érdekelte jobban a 
helyieket. Valahol a társas-
táncos, míg máshol a baba-
mamaprogramok voltak nép-
szerűbbek – tette hozzá Csóka 
Edit főtanácsos.                      MN

A Hejőcsabán található kas-
tély önmagában különleges, 
azonban a hozzá tartozó 
park saját jogon is kiemelke-
dő. Egyebek mellett három 
nagyméretű kocsányos tölgy, 
egy óriási vadgesztenye, il-
letve egy idős mezei juhar áll 
itt. Mindegyikük közel két-
száz éves.

A Gárdonyi Géza Művelődé-
si Ház parkjaként is ismert te-
rület 1985 óta élvez védettsé-
gi státuszt. Maga a kastély – a 
kastelyok.com leírása szerint 
– „barokk eredetű, a XVIII. 
század második felében épült, 
1820 körül klasszicizáló stílus-
ban átépítették. Mai eklektikus 
alakját a XIX. század második 
felében nyerte el”. Egyes infor-
mációk szerint ez az 1870-es 
években történt meg.

A hozzá tartozó parkról 
Czifrusz Natália városi főkertész 
elmondta, hogy a feltételezések 
szerint azt úgy alakították ki az 
akkori tulajdonosok, hogy né-
hány, már álló idősebb fát meg-
tartottak. Ennek köszönhető, 
hogy közel 200 éves matuzsále-
mek is állnak a területen.

„A mezei juhar kicsit érdeke-
sebb, ő maradvány lehet. Annak 
ellenére, hogy kisebb a többiek-
nél, idősebb lehet náluk” – fűz-
te hozzá a főkertész. Emellett 
kiemelte még a kerítés mentén 
húzódó krisztustövist.

Arra vonatkozóan nincse-
nek hivatalos információk, 
hogy az évek alatt milyen vál-

tozások álltak be a park nö-
vényállományában. A főker-
tész felidézte, hogy sokáig a 
terület zárva volt, a parkot pe-
dig elhanyagolták. „2006-ban 
úgy készült szakmai kezelési 
terv, hogy a szakemberek nem 
tudtak bejutni!” – fűzte hozzá.

A Gárdonyi Géza Műve-
lődési Ház honlapja azt írja, 
hogy az épületet 2007-ben újí-
tották fel, ekkor kezdte meg 
működését a művelődési ház. 
Ezt megelőzően azonban 17 
éven át zárva volt.

„Ekkor megindult az intenzív 
gondozás. A kezdetekben ez ab-
ból állt, hogy az időközben ki-
nőtt sarjakat és az elburjánzott 
növényzetet igyekeztek vissza-
szorítani. Ennek köszönhető, 
hogy az épület előtti rész abszo-
lút használható és kellemes terü-
let” – idézte fel, majd hozzátette: 
a nyitvatartási időben bárki kiél-
vezheti annak esztétikai és dend-
rológiai szépségeit. A parkot az 
teszi különlegessé, hogy családi 
házas övezetbe illeszkedve idős 
matuzsálem fapéldányokat cso-

dálhatnak meg az ide látogatók 
– zárult Czifrusz Natália ajánlása.

Még 2009-ben, a Zöld Akció 
Egyesület munkájának köszön-
hetően megjelent a Miskolc vá-
ros helyi jelentőségű védett és 
védendő természeti értékei című 
kiadvány, ami a megyeszékhely 
néhány természeti csodáját lis-
tázza. Igyekszünk ezek közül mi-
nél többet bemutatni, hogy aki 
kedvet érez rá, megismerhesse, 
esetleg meglátogathassa őket, 
mielőtt még késő lenne.

KIRÁLY CSABA

A Bárczay-kastély matuzsálemei

A park több mint harmincöt éve védettséget élvez. Fotó: Juhász Ákos

Háromszáz program  
kilenc hónap alatt 

A legkisebbeket is izgalmas programokkal várták. Fotó: H. Cs.

Tisztelt Felhasználóink!
Reméljük, már sokan olvasták a MIVÍZ Kft. 
Hírmondó külön kiadványát, melyet májustól  
– a számlával együtt – postázunk ki.

A Hírmondóban bemutatjuk Miskolc város ivó-
vízellátását, információt nyújtunk a víztakarékos-
ságról, rávilágítunk arra, hogy milyen problémát 
okozhat az, ha elfogy a tiszta ivóvíz és miért fon-
tos az, hogy csapvizet igyunk. Végezetül a csa-
tornahasználati illemtan témakörét is körbejárjuk, 
és megtudhatjuk azt, hogy mi nem kerülhet a lefo-
lyóba, a csatornahasználati illemtan be nem tartá-
sának milyen következményei lehetnek, és hova 
kerüljön az, amit nem lehet a csatornába dobni.

A Hírmondó mellett talál egy kvízlapot is, amit 
ha helyesen kitöltve visszaküld, részt vehet egy 
sorsoláson.

Az első 100 beküldő, aki helyesen töltötte ki a 
kérdőívet, garantált ajándékcsomagot kap. Ezen-
felül további értékes nyereményeket sorsolunk ki 
azon fogyasztóink között, akik hibátlanul kitöltöt-
ték és visszaküldték a kérdőívet.

Az I. helyezett egy mosogatógéppel, a II. he-
lyezett egy mosógéppel és a III. helyezett egy 
SodaStream készülékkel (+ egy csomag kon-
centrátum-válogatással) lehet gazdagabb.

A nyertes fogyasztókat a megadott elérhetősé-
geken értesítjük.

Játékra fel! Sok szerencsét kíván a MIVÍZ 
Kft. csapata!

Ezt a Hírmondót a KEHOP-2.1.7.- 19-
2019-00001 azonosítószámú és 
„VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSSAL 
KAPCSOLATOS SZEMLÉLET-
FORMÁLÁS A MIVÍZ KFT. 
SZOLGÁLTATÁSI TERÜLE-
TÉN” című pályázat céljával és 
fő üzenetével összefüggésben 
állítottuk össze.

Bükki forrásból
A Miskolc Csoport tagja

MIVÍZ

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft . külön kiadványa   2022. május

HÍRMONDÓ

Ha odafigyelünk csöpögő csaptelepeinkre, folydogá-
ló WC-tartályainkra, azzal kíméljük a pénztárcánkat is.

 Rossz szerelvény esetén 1 hónap alatt 170 liter 
víz folyik el, ez egy év alatt több mint 2000 liter víz 
elpazarolását jelenti egy csöpögő csapon.
 A WC-tartály meghibásodása esetén 700 liter víz is 
elfolyhat naponta, ami 21 000 liter/hónapot jelent. 

Ha csapvizet iszunk, pénzt takaríthatunk meg! Gon-
dolta volna? Számoljon utána!

CSATORNAHASZNÁLATI ILLEMTAN
Ahogyan korunk környezetvédelmi előírásai egyre 

szigorodnak, úgy a természetbe visszavezetett tisz-
tított szennyvízre vonatkozó előírások is. Ahhoz, hogy 
megfeleljünk a követelményeknek, – a MIVÍZ Kft . mun-
káján túl – szükséges a lakosság környezettudatos 
csatornahasználata is.

A csatornahasználati illemtan betartásával hozzájá-
rulunk a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, a dugu-
lások elkerüléséhez, a szennyvíztisztító telep környe-
zetkímélő működtetéséhez.

MI NEM KERÜLHET A LEFOLYÓBA?
1. Darabos (szilárd) hulladékok: Elzárják a szennyvíz 

útját – dugulást okozva –, és tönkreteszik a szennyvíz-
átemelő szivattyúkat. Ilyenek például:

- törlőkendő, egészségügyi betét, rongy
- fa, kő, csont
- műanyag-, vagy fém háztartási eszköz, üvegpalack
- haj, cigarettásdoboz
-macskaalom, növények
-építőanyag maradék (gipsz, malter stb.)

2. Veszélyes anyagok és mérgek: Veszélyeztetik a 
környezetet, a szennyvíztisztító telep biológiai tisztí-
tóképességét és az ott dolgozók egészségét. Ilyenek 
például:

- méregek, gyógyszermaradványok
-  festék, benzin, oldószer-maradványok 

(tűz- és robbanásveszélyes anyagok)
- növényvédőszerek
- nehézfém tartalmú folyadékok

3. Többletterhelést okozó anyagok: Bár a háztartá-
si zsírok, olajok fogadására a lefolyó alkalmasnak tűnik, 
ezek a csatornahálózatba jutva kihűlnek és egyéb szeny-
nyeződésekkel reakcióba lépve szappanszerű lerakó-
dásokat képeznek. Idővel ezáltal a csatorna leszűkül és 
eldugul. Többletterhelést okozhatnak továbbá a szenny-
vízcsatornába bevezetett csapadékvíz bekötések is. 

A CSATORNAILLEMTAN BE NEM TARTÁSÁNAK 
KÖVETKEZMÉNYEI:

- üzemzavar, dugulás a csatornahálózatban
-  a szennyvízátemelő szivattyúk 

meghibásodása, leállása
-  a közlekedés akadályozása a közterületeken 

a duguláselhárítási munkák idején
- az üzemzavar- és duguláselhárítás pénzbe kerül
-  a szennyvíztisztító telepen üzemzavar, kár, 

balesetveszély és katasztrófahelyzet következhet be
-  a nem megfelelő tisztítási hatásfok, és ezáltal 

a befogadó folyó a Sajó, magasabb környezeti 
terhelése

HOVÁ KERÜLJÖN, AMI NEM VALÓ A LEFOLYÓBA?
- kommunális hulladékgyűjtőbe
-  hulladékudvarba (építőanyag maradék, sitt, 

háztartási eszközök, veszélyes hulladékok, stb.)
-  gyógyszertári gyűjtőpontra 

(gyógyszermaradványok)
-  kijelölt üzemanyag töltőállomásra

vagy gyűjtőpontra (használt háztartási olajok)

1 m3 csapvíz ára: 249,12 Ft, 
ezzel szemben 1 m3 ásványvíz ára: 80 000 Ft

Igyunk friss, bükki forrásvizet, igyunk csapvizet!

KEHOP-2.1.7.-19-2019-00001 Víziközmű szolgálta-
tással kapcsolatos szemléletformálás a MIVÍZ Kft . 
szolgáltatási területén

Hirdetés



Gerőcs László huszonhárom 
évet dolgozott Miskolc és 
az MVK Zrt. szolgálatában. 
Kedden töltötte nyugdíja-
zása előtti utolsó munka-
napját, ebből az apropóból 
látogattuk meg a cég telep-
helyén.

Gerőcs László pályafutását 
1979-ben a Tiszai pályaudvar 
menetirányítójaként kezdte. 
Rövid időt töltött az akkor még 
az MKV Rt. névre hallgató vál-
lalatnál, míg az ezred legvégén 
újból visszatért a társasághoz – 
ekkortól már buszsofőrként te-
vékenykedett, így az elkövetke-
ző tizenöt esztendőn át az avasi 
járatok szinte mindegyikét ve-
zethette. 2014-től koordináci-
ós csoportvezető lett. 2016-ban 
a CNG-autóbuszok Miskolcra 
történő beszállításában és az ün-
nepélyes átadásának szervezé-
sében is részt vett. A múzeumok 
éjszakáján a közlekedési vállalat 
programjainak egyik főszerve-
zője volt. Ám nem csak a vete-
ránjárművek akkori üzembe 
állítása múlt rajta, európai au-
tómentes nap sem múlhatott el 
nélküle az utóbbi években. Ha-
bár a legtöbbünk számára név-

telenül, de legismertebbé szinte 
bizonyosan a „B.Ú.É.K.”-moza-
ikszó és a karácsonyfa-alakzat 
autóbusz-parkolással való meg-
formálása tette.

2019 óta pedig járműgazdál-
kodási csoportvezetőként szol-
gálta a helyi közlekedést. Szak-
területén irodai munkát végzett, 
de utolsó napjáig is előfordult 
olyan, hogy egy-egy felújítás-
ra váró négykerekűvel ő gurult 
el más városig. Aktívan vette ki 
részét a hamarosan Miskolcra 
érkező elektromos autóbuszok 
töltőrendszerének kiépítésében 
is, miután az áramkábelek le-
fektetésével járó munka során 
a telep forgalmi rendjét is ve-
zényelte. Sőt, az elektromos bu-
szok üzembe helyezése is az ő 
feladata lett volna.

„Kollégáival szemben min-
dig közvetlen, tisztelettudó, 
kedves és segítőkész volt. A 
biztonságos vezetés mellett pe-
dig tisztelettudó volt az uta-
sokkal. Nyugdíjazását követő-
en a hobbijának fog élni, sokat 
fog szerelni, utazni és finom 
halászlevelet enni” – írta a hat-
vankét éves Lászlóról utolsó 
munkanapján munkaadója.

BÓDOGH DÁVID

Az avasi járatok szinte mindegyikét vezette Gerőcs László. Fotó: J.Á.

Benyújthatók a kérelmek. 
Miskolc jegyzője felhívja 
a szülők, illetve törvényes 
képviselők figyelmét, hogy 
a 2020. november 4-e és 
2022. június 30-a között le-
járó rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre, to-
vábbá a hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos stá-
tuszra szóló jogosultság a 
veszélyhelyzettel összefüggő 
átmeneti szabályokról szóló 
törvény értelmében augusz-
tus 31-ig hosszabbodik meg. 
A jogosultság ismételt meg-
állapítása iránt új kérelmet 
szükséges beadniuk, amely a 
jogosultság időtartama alatt, 
már annak megszűnését 
megelőző három hónapban 
is benyújtható a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán 
(Városház tér 8.), a Lakos-
ságszolgálati Főosztály Szo-
ciális és Köznevelési Osztá-
lyon (Petőfi u. 39.), valamint 
a külső ügyfélszolgálatokon 
személyesen ügyfélfogadási 
időben, továbbá postai vagy 
elektronikus úton.
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Miskolcon a föld alatt húzó-
dik meg az extrém sportos 
kultúra, ami néha kidugja a 
fejét, és megjelenik a többsé-
gi társadalom számára. Egy-
re több lehetőségük van erre, 
pályák épülnek, azonban az 
intézményesedés rögös útján 
jó pár lépés van még hátra. 
A Végtelen Lehetőségek SE 
nevű csapat az I. Miskolci 
Ötletmaratont a helyi szub-
kultúra fejlesztési tervével 
nyerte meg.

A Végtelen Lehetőségek SE 
már a 48 órán át tartó ötlete-
lés végeredményeként jött létre 
mint név és terv egy hivatalos 
sportegyesület létrehozására, 
ezen keresztül pedig sportfog-
lalkozások tartására.

A történet azonban onnan 
indult, hogy elment három 
srác az I. Miskolci Ötletmara-
tonra azzal az ötlettel, hogy az 
Avasi kilátó alatti Horváth-te-
tőn épülő skate-parkban ext-
rém sportos foglalkozásokat 
tartanának, főként fiatalok-
nak. Hozzájuk csatlakozott a 
„Csajbringa” koncepciója, mi-
után meglátták a kapcsolódá-
si pontokat egymás elképzelé-
seiben.

Utóbbi célja olyan közös-
ségi biciklizések szervezése, 
amelyek kifejezetten hölgye-

ket céloznak meg. Burai Ró-
bert az extrém sportos csa-
pat tagjaként jelentkezett az 
Ötletmaratonra. Elmondta, 
hogy gond nélkül együtt tud-
tak dolgozni. „Részekre osz-
tottuk a feladatokat, megvolt 
a célunk, ami felé haladtunk. 
Ebben sokat segített a mento-
runk” – jellemezte az együtt-
működést.

A Csajbringa vágyát nem 
dominálták le az extrém spor-
tosok. Róbert úgy fogalma-
zott, hogy „azért egyesült a 
két csapat, mert egybevágott 
a két téma. Végül össze is tud-
tuk hozni az ötleteket”. Kifej-
tette: ha valaki kezdőként je-
lentkezik hozzájuk, azaz nem 
feltétlenül azonnal az extrém 
sportokba ugrana bele, ha-
nem először az alapokkal ba-
rátkozna, akkor – ha csaj, ha 
nem – egyebek mellett alapve-
tő közlekedési kulturális be-
avatást kaphat. Ezt követően, 
ha szeretne, továbbléphet a 
következő szintre.

A közös gondolkodás során 
Róbert szerint nem éltek meg 
különösebb mélypontokat, 
gördülékenyen tudtak együtt 
dolgozni. „Ha nyitottan állsz 
hozzá a másikhoz és rugalmas 
vagy, akkor többet is ki tudsz 
hozni a történetből a vitánál” 
– mondta.

A megvalósításra – a be-
ugró szinttől induló extrém-
sport-foglalkozások tartá-
sára – kiváló terep lehet a 
Horváth-tetőn épülő pá-
lya, ebben a városvezetés is 
együttműködéséről biztosí-
totta a Végtelen Lehetőségek 
SE-t. Olyan ötlet is megfogal-
mazódott, hogy az Y-híd alatt 
 skate-park jöhetne létre a jö-
vőben. Amennyiben ez tényleg 
megtörténik, ott már a kialakí-
tás tervezésébe is bevonják a 
csapatot.

Az első helyezéssel járó 
pénzjutalom mellett különdí-
jakat is kapott az ötletük. Az 
MGL Creative Kft. további 
anyagi támogatással tolt egyet 
a megvalósítás szekerén, míg a 
Maradj Miskolcon Alapítvány 
a projektterv mentorálását vál-
lalta magára. A Dr. Park Kft. 
pedig ígéretet tett: ha megva-
lósul az Y-híd alatti park, ak-
kor támogatják annak zöldíté-
sét, otthonosabbá tételét.

Így az I. Miskolci Ötletma-
ratont egy kidolgozott terv-

vel és az induláshoz szükséges 
forrásokkal, kapcsolatokkal 
zárta a csapat. A következő 
lépés a megvalósítás… „Ren-
geteg olyan emberrel talál-
koztunk, aki szívén viseli a mi 
szenvedélyünket, és pozitívan 
állt az egészhez. Ez volt ben-
ne a legjobb, mai napig nem 
tudom feldolgozni. Rengeteg 
munkánk van még, az tuti” – 
összegezte a Végtelen Lehető-
ségek SE tapasztalatait Burai 
Róbert.

KIRÁLY CSABA

Megnyíltak előttük a lehetőségek

Parkoló buszokkal 
köszöntött minket

HÍREK RÖVIDEN

A Szebb Miskolcért csapata 
az I. Miskolci Ötletmara-
tonon különdíjat kapott: 
a csapat fákat ültethet el. 
Szerdán a felajánlóval és a 
város főkertészével egyez-
tett az önkéntes szemétsze-
dő fiatalok koordinátora a 
lehetséges helyszínekről és 
fajtákról. A tervük az, hogy 
a várostisztító akciók terü-
letén egy-egy fa emlékeztes-
se az arra járókat a civilek 
munkájára.

Az I. Miskolci Ötletmara-
tonon második helyezést ért 
el a Szebb Miskolcért csapata. 
Ők azok a fiatalok, akik ön-
kéntes szemétszedési akció-
kat szerveznek a városban. A 
helyezésért járó pénzjutalom 
mellett különdíjas felajánlást 
is kaptak: a Dr. Park kertépí-
tő cég vállalta, hogy megha-
tározott értékben fákat telepít 
a csapattal közösen, általuk 
választott helyszínre. Kitétel 
volt azonban, hogy a meg-
felelő területet és az odaillő 
növényt a főkertész szakmai 
segítségével választják ki. En-
nek tartották az első egyez-

tető alkalmát szerdán, amely 
során Kalydy Barnabás, a 
Szebb Miskolcért koordiná-
tora vázolta, hogy eddig mely 
helyszíneken szerveztek akci-
ókat, illetve júniusban mikor 
és hova terveznek még kivo-
nulni az önkéntesek.

Czifrusz Natália váro-
si főkertész elmondta, hogy 
„igyekeznek minél több ci-
vil kezdeményezést felkarol-
ni, hiszen a város mindenkié”. 
Kifejtette, a kiválasztáskor 
több szempontot figyelembe 
kell venni. Egyebek mellett: 
legyen hely, ahová ültetni le-
het a növényzetet, ne fusson 

ott közmű, vagy ne vonatkoz-
zanak a területre egyéb zöldí-
tési tervek.

A szakember azt is hozzá-
fűzte, hogy egy őszi időpont 
lenne az ideális, hiszen egy 
újonnan elültetett növény na-
gyon vízigényes – szeptem-
bertől tavaszig ezt a termé-
szet nagyban megoldja – és 
gazdaságosabb ilyenkor meg-
valósítani az akciót.

A felajánlást a Dr. Park 
tette. Konkoly Andrea tulaj-
donos elmondta, hogy azért 
akarta támogatni a fiatalok 
akcióit, mert egyfelől egy jó 
kezdeményezést lát bennük, 

másrészt hátha a mindenkori 
potenciális szemetelőket em-
lékezteti majd a fa, hogy itt 
mások megtisztították a terü-
letet. Ehhez kapcsolódott Ka-
lydy Barnabás ötlete, hogy a 
nagyjából 10-12 fára elegen-
dő felajánlást nem egy, ha-
nem több helyszínre ültetnék 
el. Ott a szemétszedő akci-
ók mementójaként állnának, 
valamilyen figyelemfelkeltő 
szöveggel.

Több lehetséges helyszín 
is szóba került a megbeszé-
lés során mind a már meg-
valósult és a tervezett akci-
ók nyomán is. Elsődlegesen 
páfrányfenyők ültetéséről 
beszéltek az érintettek, mert 
a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy ez a faj könnyebben 
megmarad az ültetés után. 
A végső konklúzió az lett, 
hogy szeptemberben vissza-
térnek a kérdésre az érintet-
tek, addigra Czifrusz Natália 
és Konkoly Andrea megvizs-
gálják az egyeztetett helyszí-
neket, és hogy az adottságok-
hoz mely növények illenének 
a leginkább.

K. CS.

Fásítanák a megtisztított területeket

Korábban a Lévay-gimnázium környékére szerveztek akciót. 
Fotó: Juhász Ákos

Egyeztetések közepette az Ötletmaratonon. Fotó: Juhász Ákos

KIBOCSÁTÓÜNNEPSÉG.  
A nyár első naptári napján a 
Miskolci Rendvédelmi Tech-
nikum alakulóterén búcsúz-

tatták a végzős rendőröket. A 
szakképesítés megszerzésé-

vel és az eskütétellel júniustól 
a több mint kétszáz frissen 

végzett rendőr teljes intézke-
dési jogkörrel rendelkezik. Az 

ünnepség végén, a hagyomá-
nyokhoz hűen, elhangzott az 
utolsó parancs, a sapkák pe-
dig a magasba repültek. Fotó: 

Horváth Csongor
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JEGYZET

Az első emeleti nagykony-
hánkban békésen megfért 
egymás mellett a zománcos 
Salgó sparhelt és a kecskelábas 
gáztűzhely. Telente rendszere-
sen begyújtottuk, nemcsak a 
sült krumpli és a lángos készí-
tésére, de melegedéshez is. Hő-
ségben viszont valóságos áldás 
volt a gáztűzhely, bár drága 
mamám sokáig csak szidta ezt 
a kiváltságos luxust. Mondo-
gatta, pörgeti, kattogtatja a 
gázórát, lopja a pénzt, de még 
a vizet sem melegíti fel.

A sparhelt családiasabb, 
hangulatosabb volt, jobban 
kedveltem, mint a gázt. Ami 
még csak nálunk lett beköt-
ve. Sok volt a gázos gyászhír, 
a szivárgás és a robbanás, mi 
is tartottunk tőle. Túl voltam 
a kamaszkoron, amikor elő-
ször gyufával tüzeskedve ma-
gam is begyújthattam az ak-
kor még égésbiztosító nélküli 
rózsá kat. Esténként mamám 
nagyokat szimatolva járta 
körbe a gázórát, háromszor is 
leellenőrizte, lekapcsolta-e a 
főcsapot, amihez egy méretes 
francia csőkulcs járt.

Miskolcon, úgy a hetvenes 
évek elején szerényen megün-
nepelték a József Attila utcai 
miskolci gázgyár alapításá-
nak századik évfordulóját. 
Zavarkó István 1968 nya-
rán végzett a miskolci mű-
szaki egyetemen, és itt kezdte 
a mérnöki pályáját. Lőrincz 
Zoltán igazgató már a hatva-
nas évek elején megtervezte a 
városiról a földgázra való át-
állás előkészületeit. Végül a 
befejezés már Katona Zoltán-
ra maradt, aki hosszú ideig 
regnált az üzem élén. Tulaj-
donképpen fogalommá vált 

a neve azok körében, akik a 
hálózat bővítésére áhítottak. 
Ez volt az az időszak, amikor 
szembesültünk azzal, hogy a 
valamikor világításra hasz-
nált energiahordozó már nem 
csak főzésre, fűtésre is alkal-
mas. Ebben az időben tűntek 
fel először a FÉG konvektorok 
otromba szellőzőrácsai a mis-
kolci belváros műemlék épüle-
teinek a homlokzatán.

Mi van, ha nem váltunk 
a szenes gázról földesre? Ha 
mondjuk máig is a hajdani 
István malommal szomszé-
dos, merkaptánillattól bűzlő 
üzemből vételezzük az éget-
ni való energiát? Nos, kezd-
jük azzal, hogy a városi és a 
földgáz között óriási az egy 
köbméterre jutó teljesítmény-
különbség. Az előbbi inkább 
szén-monoxidot, míg a föld-
gáz metánt tartalmaz. Elke-
rülhetetlen volt a technikai és 
a technológiai fejlesztés.

Jómagam már kíváncsi szer-
kesztőként folyamatában kö-
vettem a változást. Mivel a vá-
rosi gáz úgynevezett eternites 
azbeszt csőhálózata szerény 
méretben, csaknem a belváros-
ra korlátozódott, gyorsan fel-
válthatták acélra. Ezzel párhu-
zamosan a minden irányban 
egyre terjeszkedő lakótelepi la-
kásokhoz már a csupa fém ve-
zetékeket kellett lefektetni.

A mi lakásunkban, úgy 
emlékszem, az átállás flottul 
ment, ám az előkészítése már 
bonyolultabbra sikeredett. Az 
újságban is ment a vita, hogy 
a tanácsi lakásokban ki áll-
ja majd az ezzel kapcsolatos 
költségeket. Az ingatlankeze-
lő végül ráterhelte a bérlőkre. 
Hogy miből is állt egy ilyen 

korszerűsítés – mérnök bará-
tom emlékezete szerint – az 
órákat mindenképpen lecse-
rélték, és az égőfúvókák nyí-
lásait szűkítették le. Miután 
a földgáz lényegesen nagyobb 
nyomással áramlott az új 
acélvezetékekben.

Egyébként ma már keve-
sen tudják, hogy a földgázt 
a Hajdúságban termelték ki, 
mivel akkoriban ott tetemes 
mennyiség volt a felszín alatt. 
Ezt először Kazincbarcikára, 
majd Tiszaújvárosba vezet-
ték, hiszen akkoriban ez volt 
az épülő, folyamatosan fej-
lődő vegyi kombinátok egyik 
legfontosabb alapanyaga. Így 
aztán az ottani tárolókból ve-
zették vissza városunkba.

Nem tudom, a hajdúsá-
gi földgázmezők elapadtak-e, 
de akkoriban mondogatták, 
hogy a szomszédos románi-
ai mezőket sikerült megcsa-
polnunk. Elképzelhető, hiszen 
a Debrecenhez közeli Nagy-
váradon is a kazincbarcikai-
hoz hasonló vegyi gyár épült, 
amelynek a közelében ugyan-
csak sok régi fúrótorony látha-
tó máig is.

Ami biztos, ma már orosz 
gázzal főzünk, melegszünk, 
remélhetően zavartalanul. E 
nélkül aligha tusolhatnánk 
egyetlen gomb megcsavará-
sával. A valamikor még csak 
világításra termelt kékeslila 
lángos városi gáz örökre felej-
tős. Bár ki tudja, ha ez nekem 
most bevillant, akár mások-
nak is eszébe jut. Ám hiába, 
a két gáz közötti különbséget 
még egy vidéki zongoraver-
seny partitúrájában sem tud-
nánk lejátszani.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Gázról gázra 

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

Azért, mert erről a városról 
írta Móricz Zsigmond a Nyugat 
folyóiratban, hogy: „Miskolc a 
legnagyobb jövőjű magyar vá-
ros.”

A Nyugat 1930. évi 22. szá-
mában jelent meg Móricz 
Zsigmond írása, melynek első 
mondatában Miskolcot a leg-
nagyobb jövőjű magyar vá-
rosnak nevezi. Vajon minek 
köszönhető, hogy a kor ki-
emelkedő írója így vélekedett 
városunkról?

A Móricz házaspár vendég-
ként érkezett Miskolcra kedves 
barátjuk, Marjalaki Kiss Lajos 
történész meghívására. A nap 
során az író és felesége sétáltak 
a városban, meglátogatták Dé-
ryné sírját a Szent Anna teme-
tőben. Vendéglátójuk már alig 
várta, hogy a házaspár visszaér-
kezzen hosszúra nyúlt sétájáról.

Az öröm, hogy a gyermek-
kori barátok ismét együtt van-
nak, no meg a meleg és a finom 
bor hamar feloldotta a séta so-
rán elgémberedett végtagokat, 
s megoldotta a nyelvet is a be-
szélgetésre.

– Te, Lajos! A temetőből el-
indulva megálltam a magas-
laton. Hát, barátom, olyan 
szépséget láttam, ami egészen 
felvillanyozott! Micsoda város 
ez a te Miskolcod! Már csak 
azt nem értem, hogy odafönn, 
Pesten, a kormányban, miért 
nem tudják, látják ezt. Miért 
nem adnak lehetőséget meg 
muníciót ennek a városnak a 
gyors fejlődésre?

Marjalaki Kiss Lajos, akinek 
szintén sokat jelentett ez a vá-
ros, hümmögve vette kezébe 
poharát.

– Látod, Zsiga, ezt én is 
gyakran megkérdezem ma-
gamtól. Miért? Tudod, ezt a 
várost alapjában kereskedő-
városnak tekintik, ahol idő-
ről időre randevút adnak egy-
másnak az agráriusok meg az 

iparosok. Ezt hívják vásár-
nak, amiből nálunk van bő-

ven. Egyik adja, amit a földjén 
meg az istállójában fölnevelt, 
a másik meg cserébe adja az 
ekevasat meg az összes ipari 
portékáját. De tudjuk, a mező-
gazdaság mostanság nem nye-
reséges ágazat. Nálunk is, épp 
a legjelentősebb földművelő 
területeken, igencsak jellem-
ző az eladósodás. Így aztán az 
ipar se tudja, mit kellene ter-

melni, valami olyat, ami el-
adható. A gazdasági válság 
bennünket is elsodort. Épp 
nemrég beszélgettem erről a 
kamara elnökével. De hogy mi 
lenne a megoldás a város szá-
mára a továbblépésre… nos, 
ezt egyelőre nem látom.

A két barát lelkesen folytat-
ta Miskolc távlati lehetősége-
inek további taglalását, Mária 

asszony is bele-beleszólt az el-
képzelésekbe, s közben egy-
szer-kétszer újratöltötte a po-
harakat a vendéglátó, mert 
nem úgy van az, hogy csak 
kiszárítjuk a torkokat a sok 
beszéddel, meg kell azt néha 
nedvesíteni is, hogy könnyeb-
ben pereghessenek ki azok a 
szavak. Móricz többször csön-
desedett el, épp, mint aki fon-
tos döntéseket forgat meg fe-
jében, néha még bólintott is 
egyet-kettőt, meg hümmögött. 
Készül valamire – állapította 
meg felesége magában, jól is-
merte már ezt a tekintetet, ezt 
a hümmögést.

Másnap Pesten szinte ki sem 
mozdult dolgozószobájából, 
Mária asszony egész nap hal-
lotta azokat az ismerős nesze-
ket, melyek informálták a kin-
tieket, hogy bent lázas munka, 
írás folyik. Nem is zavarta meg 
férjét, csak amikor ebédhez 
meg uzsonnához hívta. Kér-
dezni azonban nem kérdez-
te, mi készül, tudta, hogy er-
ről majd csak akkor fog tudni, 
amikor készen lesz vele az ura.

Aztán mindent megértett, 
amikor a kezébe vette 1930. 
november 16-án a Nyugat fo-
lyóirat 22. számát. Abban a 
harmadik írás így kezdődött: 
Miskolc a legnagyobb jövőjű 
város. A férje írta.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 48. - Móricz Zsigmond szeretett városa 

Móricz Zsigmond, aki Miskolcban a legnagyobb jövőjű magyar várost látta

Móricz Zsigmond sokszor járt Miskolcon rokonainál. Jó barátja volt 
Leszih Andor múzeumigazgató. 1930. február 27-én, Miskolcon Nyu-
gat-estet rendeztek, melyet a Lévay József Közművelődési Egyesü-
let szervezett az országos Kaffka Margit-év tiszteletére. 1931-ben is-
mét Miskolcra érkeznek az ismert írók: Karinthy Frigyes, Kosztolányi 
Dezső, Móricz Zsigmond, Nagy Endre és Móriczné Simonyi Mária. Ápri-
lis 25-én, a Zenepalotában ők a szereplői a Nyugat irodalmi estjének.

Miskolci levélírónk kérdezte, hogy milyen szabályok vonat-
koznak a háztartásban, magánszemély által főzött pálinka 
előállítására.

Magán-pálinkafőzésre a jö-
vedéki törvény rendelkezései 
vonatkoznak. Ennek szabá-
lyai tavaly év végén változtak. 
A magánfőző a desztillálóbe-
rendezés feletti tulajdonszer-
zést, valamint a bejelentett 
adatokban történt változást 
15 napon belül köteles beje-
lenteni a lakóhelye szerinti 
önkormányzati adóhatóság-
hoz. A bejelentés tartalmazza 
a magánfőző nevét, lakcímét, 
adóazonosító jelét, a desztillá-
lóberendezés feletti tulajdon-
szerzés időpontját, a desztil-
lálóberendezés űrtartalmát és 
tárolásának, használatának 
helyét, ha az eltér a magánfő-
ző lakcímétől.

A magánfőző köteles meg-
őrizni és hatósági ellenőrzés-

kor bemutatni a desztilláló-
berendezés feletti jogszerű 
tulajdonszerzést igazoló ira-
tot.

Nem szükséges viszont álla-
mi adó- és vámhatósági nyil-
vántartásba vétel a magánfőző 
desztillálóberendezésének ma-
gánfőző általi birtoklásához, 
ha a magánfőző a birtokba vé-
telt az önkormányzati adóha-
tósághoz bejelenti.

Az önkormányzati adóható-
ságnál regisztrált magánfőző 
jogosult párlatadójegy beszer-
zésére. A magánfőző a párlat-
adójegy igénylésekor a vám-
hatóságnak megadja a nevét, 
lakcímét, adóazonosító jelét, az 
előállítani kívánt párlat meny-
nyiségét, valamint nyilatkozik 
arról, hogy a magánfőzésre vo-

n a t k o -
zó jog-
szabályi 
feltételeknek 
megfelel.

A ma-
gá n fő z öt t 
párlat ki-
zárólag a magánfőző, család-
tagjai vagy vendégei által fo-
gyasztható el, feltéve, hogy 
értékesítésre nem kerül sor. A 
magánfőzött párlat kizárólag 
alkoholtermék-adóraktár ré-
szére értékesíthető.

A magánfőzött párlat erede-
tét a párlatadójegy igazolja. Ha 
az önkormányzati adóhatóság 
a magánfőzés szabályainak 
ellenőrzése során az évente 
előállítható mennyiségi kor-
lát túllépését észleli, erről ha-
ladéktalanul értesíti az állami 
adó- és vámhatóságot.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A magán-pálinkafőzés szabályai 

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.
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A régió legnagyobb könyvá-
ruháza évről évre az ország 
legkedveltebb íróit, költőit és 
művészeit hozza el az Ünne-
pi Könyvhétre.

Idén is igencsak nívós a Gé-
niusz Könyváruház pavilonjá-
nál dedikálók névsora, akikkel 
természetesen a kilátogatók 
a legújabb kötetek dedikálása 
mellett beszélgethetnek is, be-
leshetnek a műhelytitkaikba, 
betekinthetnek az alkotás le-
nyűgöző folyamatába.

Már az első napon, júni-
us 9-én, csütörtökön délután 
négytől az egyik legjobban 
várt szerzővel, Bózsó Gyulával, 
az Északerdő Zrt. műszaki osz-
tályvezetőjével, Az erdő finom 
című kötet szerzőjével talál-
kozhat a nagyérdemű. A szerző 
legújabb, I love Bükk című ki-
adványával érkezik. A kötetet 
Veres Pál polgármester méltat-
ja és mutatja be.

Csütörtökön 17 órától Kovács 
Gréta miskolci költő, a Pávatoll 
című verseskötet szerzője, 18 
órától pedig Berta Eleonóra de-
dikál, aki frissen megjelent, Fa-
gyöngy címet viselő versesköte-
tével várja az olvasókat.

Pénteken délután háromkor 
Leslie L. Lawrence látogat el a 
Géniusz Erzsébet téri pavilon-
jához. Az ország egyik legsi-
keresebb és legismertebb írója 
legújabb, Szemiramisz elefánt-
jai című kalandregényével érke-
zik. Aki esetleg a korai időpont 

miatt lemaradna a dedikálásról, 
az délután öttől is találkozhat 
az íróval a Géniusz Könyváru-
házban. Négy órától Dulai Péter 
várja az olvasókat az Erzsébet 
téren: a Gyilkosság  a panel tete-
jén című kiadványából ízelítőt 
kaphatunk a Kádár-rendszer-
ben elkövetett gyilkosságokról, 
amelyek közül az egyik nagy 
vihart kavart eset épp Miskolc 
városában történt.

Délután öttől aztán kicsit 
elkalandozunk a zene világá-
ba, ugyanis a miskolci utazási 

szakemberrel, Bárdos Istvánnal 
találkozhat a könyv– és zene-
kedvelő közönség. A szerző a 
REFLEX zenekar oszlopos tag-
ja, a Könyhétre pedig a közel-
múltban megjelent, a zenekar 
történetét feldolgozó kötetével 
érkezik. Pénteken 18 órától a 
várostöréneti írásairól ismert 
Reiman Zoltán dedikál, aki a 
frissen megjelent A miskolci 
sárkány legendája című me-
sekönyvével teszi tiszteletét a 
Géniusz pavilonjánál.

MN

A Kocsis Zoltán szüle-
tésnapján tartott magyar 
klasszikus zene napja al-
kalmából adott jótékonysá-
gi koncertet hétfőn a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar.

A kékszakállú herceg vá-
rán kívül Vajda János Má-
ria-énekek című kamara-
kantátája is felcsendült az 
eseményen. A komponista 
ismertette: összeválogatott 
anyagában Kárpát-meden-
cei népénekek szövegei és 
dallamai köszöntek vissza. 
Mint azt a művész elmond-
ta: a Szűz Máriával kapcso-
latos tematika átszövi szer-
zeményét, így a hallgatóság 
Jézus komplett életét is vé-
gigkísérheti – a születéstől 
egészen a feltámadásig. Az 
ősbemutató olyannyira ős-
bemutatóra sikerült, hogy 
az előadást megelőző beszél-
getésen Vajda János elárulta: 
a darabot még ő maga sem 
hallotta – ritkán fordul vele 
elő ilyen saját bevallása sze-
rint.

Úgy az utóbbi ősbemuta-
tót, mint Bartók Béla klasz-
szikusát is Antal Mátyás ve-
zényelte.

– Számomra ez a nap 
rendkívül fontos. 1997 és 
2016 között a Nemzeti Fil-
harmonikusoknál eltöltött 
munkaéveinkben mindösz-
sze egy gipszkartonfal vá-
lasztott el bennünket Kocsis 
Zoltánnal – fogalmazott ösz-
szefonódott szakmai kap-
csolatukról a miskolciak 
karmestere.

Majd emlékeztetett: a ze-
nekar tagjai többször ad-
tak már különféle kama-
raformációkban koncertet 
a megyei gyermekkórház 
számára, ezért is volt rend-
kívül fontos a zenészek szá-
mára, hogy ezen az estén is 
őket segíthették – véleke-
dett a Szolnoki Bartók Béla 
Kamarakórussal, Szántó 
Andreával, Rácz Istvánnal 
és Somogyi Anitával előa-
dott koprodukcióról Antal 
Mátyás.

BÓDOGH DÁVID
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Az országos kezdemé-
nyezéshez könyvvásárral, 
bemutatókkal, író-olvasó 
találkozókkal, irodalmi be-
szélgetésekkel csatlakozik 
Miskolc is.

Hosszabb kihagyás után elő-
ször tartják meg a rendezvényt 
a szokásos helyen és időben: jú-
nius 9-11. között ismét Könyv-
térré változik az Erzsébet tér. A 
vírus a kultúrát sem kímélte: két 
éve online formában mentették 
meg, amit lehetett a programok 
közül, míg tavaly szeptember-
re csúszott a rendezvény. Most 
azonban visszalapozhatunk ah-
hoz az oldalhoz, ahol 2019 a 
könyvjelző: jövő csütörtökön 
szokott formájában startol a 93. 
Ünnepi Könyvhét és 21. Gyer-
mekkönyvnapok.

– Mindig Miskolcon történ-
nek a könyvhét fontos esemé-
nyei – utalt a város és a ren-
dezvény közös hagyományaira 
Varga Andrea alpolgármester 
csütörtök reggel, az eseményt 
beharangozó sajtótájékoztatón.

Supka Géza 1927. júni-
us 5-én, Miskolcon kezde-
ményezte ugyanis a magyar 
könyvnapok megszervezését 
hagyományteremtő jelleggel. 
Az első ünnepi könyvhetet 
1929. május 12-20. között tar-
tották. Varga Andrea kiemelte, 
hogy a 40. és a 90. rendezvény 
országos megnyitója is Mis-
kolcon volt. Az alpolgármester 
megköszönte továbbá a könyv-
tári dolgozók munkáját.

– Ők azok, akik táplálják ben-
nünk a könyvélmények utáni 
vágyakozást, ugyanakkor min-
dig nyitottak azokra a rendez-
vényekre, versenyekre, amelye-

ket az irodalom és a különböző 
tudományok területén szervez 
a város – fogalmazott.

Iránytábla a könyvtárhoz
Varga Gábor, a II. Rákó-

czi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár igazgatója arról be-
szélt a beharangozó esemé-
nyen, hogy milyen küldetése, 
hatása van a könyvhétnek.

– Mi, könyvtárosok folya-
matosan az olvasást, az infor-
mációt ünnepeljük a munkánk 
során. A könyvhét három nap-
ja alatt viszont szélesebb körök 
figyelmét fordíthatjuk az álta-
lunk vallott értékek felé. Úgy 
gondolom, ha azok, akik eddig 
nem találtak magukban ked-
vet az olvasáshoz, de eljönnek 
az Erzsébet térre, végigjárják a 
pavilonokat, megkaphatják azt 
a kezdőlökést, ami az olvasás – 

ezzel együtt pedig a könyvtá-
rak, könyvesboltok – irányába 
állítja őket – véli az igazgató.

A 2020 előtti rendezvények-
hez hasonlóan számos köny-
ves és szórakoztató program-
mal készülnek a szervezők: az 
Erzsébet tér egyik sarkában ki-
nyit az irodalmi terasz, ahol a 
szerzők nemcsak a könyveiket 
dedikálják majd, hanem ké-
nyelmesen beszélgethetnek az 
olvasókkal és egymással. A he-
lyi alkotók mellett más, olyan 
közismert szerzők is érkeznek 
(a teljesség igénye nélkül felso-
rolva), mint Leslie L. Lawrence, 
Bárdos István, Berta Eleonóra, 
Bózsó Gyula vagy például Do-
lák-Saly Róbert. A pavilonok-
tól ölelt színpadon koncertek 
és témába vágó műsorok szó-
rakoztatják majd a térre láto-
gatókat.

Gyereknap
Szombaton fél tíztől kifejezet-

ten kicsiknek szóló programok 
érkeznek a színpadra: a Diós-
győri Jazz Tánc Klub fellépése 
után a lurkókat a Csodamalom 
Bábszínház műsora és a Bába-
bukra Hagyományőrző Mese-
műhely muzsikáló, mondókázó 
előadása szórakoztatja majd.

Mindezek mellett sok egyéb 
élmény vár azokra, akik kilá-
togatnak a Könyvtérre: elké-
szíthetik saját könyvüket, lesz 
könyvheti totó, fröccs- és li-
monádéterasz, érzékenyítő, 
ügyességi és logikai játékok 
és persze könyvek faltól falig. 
Az Ünnepi Könyvhét miskol-
ci programsorozatát Szabó T. 
Anna, József Attila-díjas költő, 
műfordító nyitja meg jövő csü-
törtökön.

BÁJER MÁTÉ

Könyvtérré változik az Erzsébet tér

Számos könyves és szórakoztató programmal készülnek a szervezők. Fotó: Beregi László

A cél nemes, a magyar 
zene egyetemes

Nyolcvankilenc alkotó több 
mint százharminc nyoma-
tát állították ki a kortárs 
magyar illusztráció legja-
vából Miskolcon.

Tavaly októberben díjaz-
ták a 2. Budapesti Illusztrációs 
Fesztivál kiírására érkezett leg-
jobb pályaműveket. Nem csak 
ismert művészek kötetekbe 
fűzött munkáit mutatták be: fi-
atal illusztrátorok grafikáival is 
találkozhatott a közönség.

A fesztiválon bemutatott leg-
jobb illusztrációk Miskolcon is 
megtekinthetőek. Az ideigle-
nes tárlatnak a Miskolci Galéria 
Kondor-terme ad helyet.

– Nagyon sokszínű műfajról 
beszélünk, a mostani kiállítás 
pedig ismét bizonyítja, hogy az 
illusztráció értékkel bír, a mű-
vészet része – emelte ki a csü-
törtöki megnyitón Kónya Ábel, 
a galéria tagintézmény-vezető-
je, hozzátéve, eképp szeretnék 
megmutatni, mi az a vizuális 
színvonal, ami jelen van ha-
zánkban, de nem biztos, hogy 
eljut mindenkihez.

A fesztiválra négy kategó-
riában lehetett pályázni. A 
szervezők várták a különböző 
szépirodalmi kötetek, tudo-
mányos művek illusztrációit, 
emellett szöveg nélküli lapo-
zókkal, narratív képkönyvek-
kel is nevezhettek a grafikusok. 
A negyedik kategóriában pá-
lyázók idén évfordulós alkotók 

– Mészöly Miklós, Pilinszky Já-
nos, Lázár Ervin – valamelyik 
választott munkájához készí-
tettek illusztrációkat.

– A rendszerváltás után ezt a 
műfajt nem képviselték igazán, 
igaz, a kilencvenes években a 
könyv mint hordozó is vesztett 
a népszerűségéből – mondta 
Herbszt László illusztrátor, a 
kiállítás egyik kurátora.

– Szerencsére az utóbbi té-
ren a 2000-es évek eleje pozi-
tív változást hozott, az illuszt-
ráció viszont nem került vissza 
a fókuszba. Sőt, a közvélemény 
szerint kérdésessé vált, hogy a 
gyermekirodalom az irodalom 
része-e. Ezt ma már senki nem 
vitatja, és reméljük, hamarosan 
az illusztrációhoz is így viszo-
nyul majd a közönség. Herbszt 
László szerint ma is tartja ma-
gát az a vélemény, hogy ha egy 
könyv illusztrált, akkor az kizá-
rólag a gyermekeknek szólhat.

– Ez abszolút nem igaz, az il-
lusztrációnak nincs generációs 
megkötése, a felnőtt irodalom-
ban is megjelennek grafikák – 
minden évben egyre több.

Révész Emese művészettör-
ténész, a kiállítás másik ku-
rátora a megnyitón kiemelte, 
hogy szabad beadású pályázat-
ról volt szó a fesztivál esetében.

– Nem csak kiadásban már 
megjelent művekkel lehetett in-
dulni. Egy részük megtalálható 
könyvekben, de számos fiatal 
is lehetőséget látott a bemutat-
kozásra. Kezdettől fogva fontos 
cél, hogy a közönség számára 
láthatóvá tegyék a magyar il-
lusztráció gazdagságát, teret 
adva a pályakezdő grafikusok-
nak ugyanúgy, mint jelentős 
életművek beteljesítőinek – 
mondta Révész Emese.

A kiállítás augusztus 21-éig 
látogatható.

B. M.

Illusztris kiállítás illusztrációkból

A tárlatnak a galéria Kondor-terme ad helyet. Fotó: Mocsári L.

A Kárpát-medencei népénekek dallamai köszöntek vissza

A régió legkedveltebb szerzőit hozza Miskolcra a Géniusz

A Géniusz is készül a könyvhétre
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Hirdetés

A népszerű rendezvényre gya-
korlatilag évről évre visszajár-
nak a miskolciak, sőt nem is 
csak a városban élők – derült 
ki a helyszínen.

Tizenhetedik alkalommal 
rendezték meg múlt szombaton 
a „Mozdul az Avas” közösségi 
rendezvénysorozatot az avastetői 
sportpálya szomszédságában. A 
gyereknappal egybekötött főző-
versenyen idén is nagyon sokan 
vettek részt. A Miskolc Televízió 
stábja több résztvevővel is beszél-
getett, és mint kiderült, a legtöb-
ben hosszú évek óta visszatérnek 
a programra, sokan azért, mert 
remek közösségépítő rendez-
vénynek tartják azt.

Dányi Sándorné a kezde-
tek óta részt vesz a „Mozdul az 
Avas”-on. „Tavaly húsos káposz-
tát főztem, azzal nyertem is, idén 
viszont gulyást fogunk készíteni, 
mert azt az egész család imádja. 
Nagyon szeretem ezt a rendez-
vényt, és bár idén már 83 éves 
vagyok, semmi pénzért nem 
hagytam volna ki” – mondta.

Visszatérő versenyzők
Hasonlóan vélekedett Pásztor 

Andrásné Kata, aki barátnőjét, 
Dányi Sándornét a fővárosból 
látogatta meg szombaton. Mint 
kiderült, ő sem először vesz 
részt a hagyományosnak számí-
tó avasi programon. „Nagyon jó 
kezdeményezésnek tartom ezt 

a főzőversenyt, és Miskolcról is 
nagyon jó véleménnyel vagyok: 
a város szép, az emberek ked-
vesek, mindig jól érzem itt ma-
gam” – árulta el.

Magyarné Zsuzsa a Miskolc 
Ma riporterének érdeklődésé-
re szintén arról számolt be, hogy 
több mint tíz éve rendszeres részt-
vevője a „Mozdul az Avas”-nak. 
Idén ők is gulyáslevest főztek, de 
– mint hozzátette – nemcsak a fi-
nom étel és a főzés szeretete miatt 
érkeztek az Avastetőre, hanem a 
jó közösség miatt is.

– Nagyon sokadszorra ve-
szünk részt ezen a főzőverse-
nyen, szeretünk ide jönni. Idén 
egy hagyományos pörkölttel 
és egy görömbölyi, újragondolt 
verzióval neveztünk – ezt már 
Tarkó Norbert árulta el stábunk 
érdeklődésére. Hozzáfűzte: jó 
közösségi programnak tartja a 
Mozdul az Avast, mert itt sokak-
nak van lehetősége kiszakadni a 
hétköznapokból és találkozni a 
barátokkal.

A programsorozat elődjét több 
mint húsz évvel ezelőtt az Avas-
tetői Általános Iskola indította 

el. A rendezvény akkor három 
napon át tartott az avasi óvodá-
sok, általános és középiskolások 
részvételével. A mostanra né-
mileg átalakult programot idén 
négy miskolci önkormányzati 
képviselő – Hegedűs Andrea, Fo-
dor Zoltán, Szilágyi Szabolcs és 
Szarka Dénes – közösen szervez-
ték meg. A főzőversenyre több 
mint nyolcvan csapat nevezett, 
és a gyermeknapi programok is 
nagy népszerűségnek örvendtek.

A gyerekekre is gondoltak
– Kilenc órától délután há-

rom óráig egy óriási ugrálóvá-
rat biztosítottunk, melyet telje-
sen ingyen lehetett használni, 
természetesen nem csak az avasi 
gyerekeknek. Jelen voltak még a 
rendezvényen rendőrségi moto-
rosok, tűzoltóautó, a nagy sikerű 
kukásautó, a közlekedési vállalat 
veterán autóbusza, a vízművek 
lajtoskocsija, mérőautója is – so-
rolta Fodor Zoltán.

Szilágyi Szabolcs hozzátette, a 
főzőversenyhez a hozzávalókat – 
húsokat, zöldségeket, zsírt stb. – 
a képviselők biztosították, így a 

résztvevőknek tulajdonképpen 
csupán a bográcsot és fűszereket 
kellett magukkal hozni ahhoz, 
hogy barátaikkal eltöltsenek egy 
jó napot az avason.

Szarka Dénes végül örömét fe-
jezte ki azért, hogy a Mozdul az 
Avast idén ismét az eredeti idő-
pontjában, május végén szer-
vezhették meg, hiszen az elmúlt 
két, járvánnyal terhelt évben ez a 
program is későbbi időpontokra 
tolódott.

A közel két évtizedes múlttal 
rendelkező programot méltat-
ta Csöbör Katalin, a térség or-
szággyűlési képviselője is, aki 
szintén meghívást kapott a ren-
dezvényre.

– A közösségépítés a baráta-
inkkal, ismerőseinkkel való sze-
mélyes kapcsolattartás, időtöltés 
elmondhatatlanul fontos a mai 
világban. Példaértékűnek tar-
tom azt, hogy az Avason, ezen 
a hatalmas lakótelepen évek óta 
meg tudják rendezni ezt a szin-
te már vidéki, de mindenkép-
pen családias hangulatú rendez-
vényt – tette hozzá.                        

TAJTHY ÁKOS

Közösséget épít a Mozdul az Avas

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg gyereknappal egybekötött főzőversenyt az avastetői 
sportpálya szomszédságában. Fotó: Mocsári László

Az Avon Magyarország fel-
ajánlásából rövidesen egy 
mammográfiás készülékkel 
gazdagodhat a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Közpon-
ti Kórház és Egyetemi Okta-
tókórház – erről számolt be 
az intézmény hétfő délelőtt.

Az Avon a nők vállalata-
ként tekint magára: ez hatá-
rozza meg társadalmi felelős-
ségvállalási tevékenységüket 
is. – Nem csupán a szépségért 
felelünk. Igyekszünk az egész-
ségben is segíteni. A mellrák 
nagyon gyakori és elterjedt 
megbetegedés. Szeretnénk, 
ha a nők időben észrevennék, 
amennyiben nincs valami 
rendben az egészségükkel – 
hívta fel a figyelmet Hupuczi 
Márta divízióvezető, aki sze-
rint a tanácsadónők nélkül 
mindez nem jöhetett volna 
létre. 

A kozmetikai céghez inté-
zett köszönetében Révész Já-
nos hangsúlyozta: a dagana-
tos megbetegedések esetében 
a lakosság főként a gyógyítás-
ra, így a gyógyszeres terápiára 
és a sugárkezelések metodiká-
jára szokott fókuszálni. – Ke-
vesebb szó esik azonban arról, 
hogy ezek a betegségek meg-
előzhetők és korai stádium-

ban felismerhetők – húzta alá 
a kórház főigazgatója. Az em-
lőrák gyakorisága hazánkban 
jelenleg stagnál, illetve na-
gyon enyhe emelkedő tenden-
ciát mutat. A megbetegedések 
kialakulásának megakadá-
lyozásában nehezen tudunk 
ugyan előrelépni, ugyanakkor 
örömteli, hogy már jóval ko-
rábbi stádiumban felismerik 
az orvosok az elváltozásokat, 
ennélfogva az elmúlt tizenöt 
esztendőben jelentősen javul-
tak a terápiás lehetőségek is – 
fejtette ki.

A főigazgató által elmon-
dottak alapján a most vásá-
rolandó készülék huszone-
gyedik századi technológiát 
képvisel, így nemcsak a da-
ganat pontos lokalizációjára 
alkalmas, hanem a biopsziás 
mintavételt is meg lehet vele 
tervezni. – A későbbiekben 
pedig lehetőségünk nyílik 
arra, hogy az általa készített 
felvételeket a terápiás tervezési 
szakaszok során is felhasznál-
juk – fogalmazott a szakem-
ber, majd kiemelte: a szerkezet 
képanyaga digitalizált, ily mó-
don nem filmről, hanem digi-
tális jelekről beszélünk, ami 
az esetleges szakmai konzul-
tációkat is megkönnyíti.

MN

Új mammográfiás 
készülék segíthet

A vásárolandó készülék huszonegyedik századi technológiát 
képvisel. Fotó: Parai Roland



A tiszakeszi cserkészcsapat 
lett a legsportosabb tortúrá-
zó alakulat; a tizenkét kilo-
méteres távot leggyorsabban 
teljesítő, egyben legfiatalabb 
túrázó csapatnak az Ellip-
sumban adták át az ezért 
járó díjat szerdán.

A Tortúra egy igazi kihí-
vás, át kell élni, ki kell pró-
bálni – vallják a szervező 
Bükk 900 Természetbarát 
Egyesületnél. A sorozat az el-
múlt 26 év alatt országosan is 
az egyik legjelentősebb telje-
sítménytúrává nőtte ki ma-
gát. 2003-ig élt a kihívásnak 
egy, a tavaszi napfordulókor 
megrendezett változata is: 
Egerből rajtolva értek át a tú-
rázók Miskolcra. Ezt a verzi-
ót indították újra május 7-én 
Tortúra Spring  Challenge, 
vagyis „Tavaszi kihívás” né-
ven. Közel kétszáz induló 
rajtolt Miskolctapolcáról, az 
Ellipsum elől, 50, 34 és 12 ki-
lométeres távon.

A Déli-Bükkben Kácson és 
Kisgyőrön át kalandozó 50 
kilométeres távot idén 53 tú-
rázó választotta, közöttük két 
négylábú is indult. Csutora 
kutyát régi ismerősként üd-

vözölték a szervezők, hiszen 
az eb már 10 tortúrajelvényt 
mondhat magáénak.

Nemcsak Miskolcról és kör-
nyékéről érkeztek tortúrások, 
hanem Debrecenből, Hajdú-
szo boszlóról, Nyíregyházáról, 
Egerből, de sokan jöttek Bu-
dapestről, Pest megyéből is. A 
leggyorsabb 5 óra 31 perc alatt 
ért célba.

Idén először hirdettek cso-
portoknak, egyesületeknek 
ver senyt, hogy népszerűsít-
sék a természetjárást, telje-
sítménytúrázást a fiatal kor-
osztály körében is. Az egy 
iskolából, szervezettől érkező 
legnagyobb létszámú csoport 
– bármely táv sikeres teljesíté-
sével – kétnapos osztálykirán-
dulást nyerhetett.

Népszerű volt a Miskolc-
tapolca és Bükkszentkereszt 
között futó 12 kilométeres táv 
is. Ezt választotta a tiszakeszi 
cserkészcsapat, amely kiér-
demelte a legsportosabb cso-
portnak járó díjat: a kesziek 
mehetnek majd két napra ka-
landtúrázni a Bükkbe. Emel-
lett egyébként a legfiatalabb 
– 11-12 éves – túrázók is ők 
voltak.

BÁJER MÁTÉ

Kitüntetés. Szűcs József, a 
Miskolc Városi Sportiskola 
és a DVTK szakembere négy 
évtizedes edzői, sokéves 
sportvezetői és versenyszer-
vezői munkássága elismeré-
séül a Magyar Atlétikáért díj 
ezüst fokozatában részesült. 
A kitüntetést Gyulai Miklós, 
a Magyar Atlétikai Szövetség 
elnöke és Fábián László, a 
Magyar Olimpiai Bizottság fő-
titkára adta át a napjainkban 
is aktív sportszakembernek, 
gyakorló edzőnek múlt hét 
végén Budapesten.

Országos bajnok. A múlt hét 
végén Tatán rendezték meg 
az U-20-as kötöttfogású bir-
kózó ob-t, ahol a 77 kilogram-
mosok között a DVTK ifjú bir-
kózója, Zurai Rajmund lett az 
első. Eredményével kivívta a 
válogatottszereplés jogát, így 
Szinay Csaba (82 kg) mellett 
ő is tagja lesz a korosztályos 
magyar nemzeti csapatnak, 
amely június végén Rómában 
vesz részt az U-20-as Euró-
pa-bajnokságon.

Érmek és kvóta. Május utol-
só hétvégéjén, Szegeden 
rendezték meg a felnőtt és 
U23-as kajak-kenu válogató-
versenyt, ahol a DVTK sporto-
lói között Orosz Adrienn má-
sodik lett K1 200 méteren, 
és U23-as Európa-bajnoki 
kvótát szerzett. Orosz Ákos 
szintén ezüstérmet nyert K2 
200 méteren, és közel került 
a felnőtt világversenyekhez. 
Bodonyi András viszont Co-
vid-fertőzés miatt kihagyni 
kényszerült a válogatót.

RÖVIDTÁV 
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Miskolc a diáksport egyik 
központja a hétvégén, hiszen 
a borsodi megyeszékhely 
ad otthont a IV. korcsopor-
tos kosárlabda, kézilabda és 
röplabda országos döntőnek.

Miskolc az utóbbi évtizedek-
ben már sokszor bizonyítot-
ta, hogy remek házigazdája a 
diákolimpiai versengéseknek, 
szinte minden évben rendez-
nek itt legalább egy országos 
finálét. Ezúttal az összevont 
labdajátékok döntőjében há-
rom csapatsport legjobbjai, 
nyolc-nyolc leány- és fiúcsapat 
méri össze tudását hat miskol-
ci helyszínen. A fináléba ér-
keztek diákok kazincbarcikai, 
mezőkövesdi és szerencsi tan-
intézetekből is.

Kosárlabdában a leányok a 
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázi-
um tornatermében vívják meg 
az előcsatározásokat és a hely-
osztókat, melyeket a fiúk a Mis-
kolci Egyetem Körcsarnokában 
abszolválnak. A leány- és a fi-
údöntőt és a bronzmérkőzést 
vasárnap délelőtt 9 és délután 
3 óra között az Egyetemi Kör-
csarnokban rendezik meg.

Megyénkből a lányoknál a 
Fényi Gyula Jezsuita Gimná-
zium, Kollégium és Óvoda, a 

fiúknál pedig a Szerencsi Rá-
kóczi Zsigmond Református 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola együttese vesz részt a fi-
náléban.

A kézilabdasport reprezen-
tánsai közül a leányok bázisa 
a Miskolci Rendvédelmi Tech-
nikum tornaterme lesz, a fiúk 
pedig a Herman-gimnázium 
tornatermét „lakják be” a hét-
végére. Az 1-4. helyért vívott 
találkozók vasárnap 9 órakor 
kezdődnek a Hermanban, ahol 
délután 2 órára tervezik az 
eredményhirdetést.

A lányoknál a Kazincbarci-
kai Pollack Mihály Általános 
Iskola, a fiúknál a Mezőköves-
di Általános Iskola Szent Imre 
Tagiskolája a megyei résztvevő.

Röplabdában a fiúk a Gene-
ráli Arénában küzdenek meg a 
döntőbe kerülésért, a leányok 
pedig a Lévay József Reformá-
tus Gimnázium és Diákotthon 
tornatermében kezdték meg 
a csatározásokat, melyeket a 
hétvégén ugyanott folytat-
nak, egészen a döntőkig. Ered-
ményhirdetés fél 4-kor lesz a 
Generáli Arénában.

A lányoknál a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium, Kollégi-
um és Óvoda, a fiúknál a Ka-

zincbarcikai Pollack Mihály 
Általános Iskola diákjai képvi-
selik megyénket.

Az országos döntőt a Ma-
gyar Diáksport Szövetség 
megbízásából a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Diák-
sport és Szabadidő Egyesület 
és a Miskolc Városi Diáksport 
Szövetség közösen valósítja 
meg.

Balogh Gábor, a Magyar Di-
áksport Szövetség elnöke úgy 
fogalmazott, nagy örömmel 
tölt el mindenkit, hogy a Co-
vid-járvány után egy újabb 
diákolimpia-versenyt rendez-
hetnek meg, amire a sportolók, 
a felkészítők és a szervezők is 
nagyon vártak már.

A verseny fővédnöke Áder Já-
nos, Magyarország nemrégiben 

leköszönt köztársasági elnöke, 
a védnökök között pedig ott 
találjuk Veres Pál polgármes-
tert, valamint Kovács Ferencet, 
a Magyar Röplabda Szövetség 
elnökét, Kocsis Mátét, a Magyar 
Kézilabda Szövetség elnökét és 
Szalai Ferencet, a Magyar Ko-
sárlabdázók Országos Szövet-
ségének elnökét is.

MN

Három sportágban, hat helyszínen döntőznek

A jezsuita gimnázium röplabdázói (piros mezben) is megkezdték a versenyt pénteken. Fotó: Horváth Csongor

Szerdán tartották az ünnepélyes díjátadót. Fotó: Horváth Csongor

FITTEN TARTJÁK MAGUKAT. 
Ismét megrendezték a Fitt 

Fesztet múlt hétvégén a Lovagi 
tornák terén és a vásártéren. A 
rendezvény célja az egészség-

megőrzés és a sport népszerűsí-
tése volt, de azért a szórakoztató 

programokra is nagy hangsúlyt 
fektettek a szervezők. A Fitt Feszt 

a Miskolci Mazsorett Együttes 
felvonulásával kezdődött, aztán 

Schobert Norbi retro aerobicja 
mozgatta át a sportos érdeklő-
dőket. Ezt követően a Diósgyőri 
Jazz Tánc Klub, a 4-Dance Club, 
a Grand Jeté Tánccsoport és a 
KÖDMÖN bemutatói voltak lát-

hatók, a mozogni vágyókat pedig 
Mezei Ági zumbával, míg Czégel 

Erika gymstickedzéssel várta.
 Fotó: Mocsári László

Tortúrázó cserkészek

Keddi sportnapjának nyitá-
nyaként felavatták a Földes 
Ferenc Gimnázium udvari 
kondiparkját.

– Az elmúlt két évben a jár-
vány miatt a tagdíjak jó része 
megmaradt. Ebből a tartalék-
ból valami olyasmit szerettek 
volna a diákok, amin a mun-
kájuk eredménye kézzelfogha-
tóvá válik – mondta a Földes 
Ferenc Gimnázium Diáksport 
Egyesületének elnöke. Diós-
si Erika hozzátette: a kezde-
ményezés a munkaközösség 
részéről jött, ám hamar fellel-
kesültek a tanulók is, s az ötlet 
mellé álltak, így a munkához 
idén februárban hozzá is lát-
tak. Mindezt kis híján önerő-
ből és szó szerinti erőből: 
ugyanis az önkormányzat tá-
mogatásán és a Városgazda se-
gítségnyújtásán túl a tinédzse-
rek fizikai közreműködésével 
készítették elő a talajt.

A gimnáziumban komoly 
hagyományai vannak a sport-

nak, a Földes neve és a kosár-
labda valósággal összeforrt.

– A városban és a régióban 
is nagyon sok olyan sportese-
mény van, amin a diákjaink 
részt vesznek. Mindemellett 
több olyan tanulónk van, akik 
a DVTK akadémiáin tanul-
nak kosárlabdázóként, röp-
labdázóként és jégkorongo-
zóként – mutatott rá Fazekas 
Róbert. Az intézmény igazga-
tója szerint a gimnáziumok 

alapvetően tehetséggondozó 
iskolák, ahol a szellemi tehet-
séggondozás a legkiemelke-
dőbb elem.

– Ugyanakkor azt is látjuk, 
hogy a gyermekek jó teljesít-
ményéhez az oktatás-nevelés 
koncepciójában a testükre is 
oda kell figyelni – tette hoz-
zá az iskolavezető, aki remé-
li, hogy az ifjúság körében 
népszerűnek bizonyul majd a 
szabadtéri kondipark.

– Amikor az önkormány-
zati körzetemben működő 
oktatási intézményektől meg-
keresést kapok valamilyen 
kezdeményezés megvalósítá-
sára, akkor – amennyire a le-
hetőségeim engedik – támo-
gatom azokat – hangsúlyozta 
Szopkó Tibor, aki azért is örült 
mindennek, mert gyakorlati 
hatásán túl szimbolikusnak is 
tartja az elgondolást.

– Ezek a típusú kondipar-
kok azok, amiket nagyon sze-
retnek a miskolciak – emlé-
keztetett a képviselő a város 
egyéb pontjain fellelhető lé-
tesítményekre, majd kér-
désünkre – a városban már 
megvalósult és tervbe vett 
hasonló fejlesztések kapcsán 
– alpolgármesterként meg-
jegyezte: a városvezetés a tö-
megsport terjesztéséért és a 
szabadtéri mozgás népszerű-
sítéséért tett törekvései nagy-
jából jövő nyárra fognak iga-
zán beérni.

BÓDOGH DÁVID

Kondiparkot avattak a Földes udvarán

Beleerősítenek a gimnáziumban. Fotó: Juhász Ákos
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Pünkösd vasárnap és hétfőn zárva tartunk!

Apróhirdetés
Nyári OKJ-s képzések a DEKRA 
Akademie szervezésében: arany-
kalászos gazda (OKJ 3162102, 
Eng. sz.: E-000683/ 2014/A005), 
falusi vendéglátó (OKJ3154115, 
Eng.sz.: E-000683/2014/A050), 
méhész (OKJ3262102, Eng. sz.: 
E-000683/2014/A027). Érdeklőd-
ni a 06-30/524-49-54-es telefon-
számon lehet.

Nyári OKJ-s képzések a DEKRA 
Akademie szervezésében: mo-
torfűrész-kezelő (OKJ2162302; 
Nyt.sz.: E-000683/2014/A028), fa-
kitermelő (OKJ3162301, Eng.sz.: 
E-000683/2014/A026). Érdeklőd-
ni a 06-30/524-49-54 telefonszá-
mon lehet.

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

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!
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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

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

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

| Világ | 

Az akció érvényes: 2022. 06. 04-től 2021. 06. 10-ig 
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 109,5 Ft/tekercs 259 Ft 219 Ft
Dettol szappan, 100 g, 2990 Ft/kg 399 Ft 299 Ft
Persil mosópor, 260 g, 1457,69 Ft/kg 429 Ft 379 Ft
Pur mosogató, 750 ml, 731,99 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Silan öblítő, 800-925 ml, 748,75-647,56 Ft/l 659 Ft 599 Ft
Flóraszept fürdőszobai tisztító, pumpás, 750 ml, 931,99 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Flóraszept konyhai tisztító, pumpás, 750 ml, 931,99 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Palette hajfesték 899 Ft 799 Ft
Pronto bútorápoló, pumpás, 500ml, 1998 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Viaszosvászon 140 cm széles, 1099 Ft/fm 1199 Ft 1099 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 45,79 Ft/tekercs 1299 Ft 1099 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l, 1299 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Persil mosógél, 1 l, 1299/l 1499 Ft 1299 Ft
Trinát magasfényű zománcfesték, fehér, 1 l, 4999 Ft/l 5899 Ft 4999 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 2,5 l, 2479,6 Ft/l 7199 Ft 6199 Ft
Héra Gold belső falfesték, 15 l (fehér), 666,59 Ft/l 12 999 Ft 9999 Ft

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

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

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

Amikor úgy tűnik, hogy már minden lehetőség kimerült,
akkor még mindig van legalább egy.

l pénzügyi vezető 
l könyvelő 
l adatrögzítő 
l targoncavezető 
l CNC esztergályos 
l gépkezelő 
l összeszerelő operátor 
l pizzaszakács

Ha  
munkát  

keres, 
minket  
keres!

Aki építkezik, kertet művel, 
szőlészkedik, rögzítendő 
árut szállít, autómentéssel 
foglalkozik, vagy nehéz teher 
vontatását kell megoldania, 
bizonyára találkozott már a 
miskolci székhelyű Észak-Ferr 
Kft. nevével. A 12 éve alakult 
vállalkozás többek között 
acélsodratokat, ehhez tartozó 
szerelvényeket, bowdeneket, 
emelés- és rögzítéstechnikai 
eszközöket, kerítésfonatokat 
kínál a lakossági felhasználók 
részére is.

Bár a cégalapítás 12 éve tör-
tént, az Észak-Ferr Kft. szakmai 
tapasztalata három évtizedes 
múltra tekint vissza, hiszen az 
anyavállalat, a FUX Zrt. eme-
lés- és rögzítéstechnikai esz-
közök gyártásával kezdte meg 

működését 1991-ben. Aztán 
2010-ben egy profiltisztítás ke-
retében a FUX tulajdonosa, dr. 
Barkóczi István megalapítot-
ta az Észak-Ferrt. Ebbe a fiatal 
cégbe „exportálták” az emelés- 
és rögzítéstechnikai üzletágat, 
a vasúti felsővezeték-gyártást, 
valamint a felhalmozott szak-
mai tapasztalatot, a magas 

színvonalú műszaki, technoló-
giai hátteret és az innovatív, jól 
képzett munkatársakat.

A jelenleg 29 főt foglalkozta-
tó Észak-Ferr árbevétele mára 
meghaladja a másfél milliárd 
forintot, és a profiljába tartozó 
termékkörökben a piac vezető 
gyártói közé tartozik.

A gyártás mellett nagy hang-
súlyt fektetnek az értékesítés-
re is. Miskolcon, a Vásártéri út 
8. szám alatt található minta-
boltjukban széles választék-
kal várják a vásárlókat. Fontos, 
hogy ügyfeleik számára parko-
lási lehetőséget biztosítanak, 
és természetesen szakmai kér-
désekben is segítik a legjobb 
megoldást.

Emelés- és rögzítés- 
technikában is biztos pont

AMIT AZ ÉSZAK-FERR KFT. A LAKOSSÁGNAK KÍNÁL:

l Horganyzott acélhuzalok,
l Horganyzott lágy huzalok, 
l Fekete lágy huzalok,
l Kerítésfonatok,
l Szögesdrótok,
l Zöldfal-rendszerek,
l Műanyag emelőkötelek,  

hevederek,
l Fülecselt emelőkötelek,
l Sodronykötelek,
l Rakományrögzítők,
l Bowdenek,
l Acélsodronykötelek és 

ezekhez tartozó szerelvé-
nyek, horganyzott és rozs-
damentes változatokban,

l Szőlészeti huzalok

l Kerítésfonatok 1 m, 1,8 m, 2 m 
magasságban, ezekhez tarto-
zó huzalok, huzalfeszítők,

l Autómentéshez, -szállítás-
hoz csörlők (kézi és elektro-
mos kivitelben),

l Egyedi gyártású vontató-
kötelek, 

l Olajemelők,
l Kéménytisztításhoz kefe,
l Teherláncok-láncfüggesz-

tékek-láncos rakomány-
rögzítők,

l PP fonatolt kenderkötelek,
l Acél emelőkötelek: fülecselt, 

erdészeti, végkiöntéses,
l Speciális darukötelek

NÉVJEGY: 
Észak-Ferr Kft. – Mintabolt 
3527 Miskolc,  
Vásártéri út 8.
Nyitvatartás: 
hétfő-péntek: 7.00–15.00
Telefon: 46/501 916
Mobil: 30/568-3844



A kiállítás szerdán érkezik 
a Hősök terére, az érdek-
lődők két hétig tekinthetik 
meg Miskolc belvárosában.

A Hybridart Management 
Kft. a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Alapítvány meg-
bízásából a Nemzeti Össze-
tartozás Éve keretében orszá-
gos történeti vándorkiállítást 
szervezett, melynek Miskolc 
városa is otthont ad. A Tria-
non 100 Centenáriumi Utazó 
Kiállítás június 7-én érkezik 

Miskolcra, a Hősök terére. Az 
építési nap után, június 8-án 
nyílik meg a kiállítás, az ér-
deklődők két héten keresztül, 
június 21-éig tekinthetik meg 
a tárlatot. A megnyitón kö-
szöntőbeszédet mond Veres 
Pál polgármester.

Vándorkiállítás érkezik
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A BELVÁROSBAN RÉGÉSZKEDTEK. A pandémia szülte kétéves kényszerszünet után idén május-
ban ismét számtalan érdekességgel várta a látogatókat a Herman Ottó Múzeum Régészeti Tára a 
régészet napja apropóján. Aki érdeklődött iránta, az régészeti leleteket válogathatott, csomagol-
hatott, tárgyak után kutathatott. Aztán középkori épületekkel és forrásrészletekkel kirakózhatott, 
leleteket ismerhetett meg, kézbe vehette azokat, nem utolsósorban pedig középkori épületek 
után kutathatott a térképeken. Ezenfelül az épületben kialakítottak kreatív kuckót és kézműves 
sarkot is, ahol a kicsik színezhettek, rajzolhattak és gyurmázhattak. Fotó: Mocsári László

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

JÚNIUS 6., hétfő 06:00 Az előző esti adás is-
métlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 A 
Fráter Kórus 30 éves jubileumi kon-
certje (12) 20:00 A Templomfestő (12) 
20:10 Csodálattal és hálával (12) 21:00 
Képújság (12)

JÚNIUS 7., kedd 06:00 Az előző esti adás is-
métlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Testközelből 
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12)

JÚNIUS 8., szerda 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 18:25 Basszuskulcs 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

JÚNIUS 9., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma 
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 
18:25 Promenád (kulturális maga-
zin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Köztünk él-
nek (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 

Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

JÚNIUS 10., péntek 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Közért (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéle-
ti magazin) (12) 20:00 Miskolc Ma ism. 
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12)

JÚNIUS 11., szombat 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti ma-
gazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Basz-
szuskulcs ism. (12) 20:00 Krónika ism. 
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12)

JÚNIUS 12., vasárnap 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12) 
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilá-
tó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 
Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 Promenád ism. (12) 20:00 Kró-
nika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JÚNIUS 4., szombat
8:30 Túra a környezetvédelmi világnap 

tiszteletére: Hollóstető-Cserépfalu, 
információ: mvsctura.hu

19:00 Éjszakai fürdőzés és szaunaest, Bar-
langfürdő

20:00 Random Trip-koncert, Ady Endre Mű-
velődési Ház

JÚNIUS 5., vasárnap
8:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
8:00-15:00 Csodamalom Zárogató – csalá-

di fesztivál, Csodamalom Bábszínház
8:30 Tárkányi túrák 5.: Megyehatár-Fel-

sőtárkány, információ: mvsctura.hu

JÚNIUS 7., kedd
10:00 A gomba alatt – dramatikus mese-

foglalkozás óvodásoknak, Kaffka Mar-
git Könyvtár

10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály 
Könyvtár

15:00 Gloria Victis – Az 1956 emlékezete 
a világban című kiállítás megnyitója, 
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár

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

16:00 Határtalan kalandozás papírszín-
házzal a mesék birodalmában, Petőfi 
Sándor Könyvtár

JÚNIUS 8., szerda
10:00 Vidám nyárköszöntő délelőtt, Tom-

pa Mihály Könyvtár
14:00 Milu és a többiek - Gyermekolvasó-

ival találkozik: Finy Petra író, költő, II. 
Rákóczi Ferenc Könyvtár Gyerekkönyvtára

16:30 A Herendi 2004 Kiadó újdonságai - 
Horváth János: Mikor megyek hazafe-
lé és Mucsi József: Kocsmadalok című 
kötetének bemutatója, II. Rákóczi Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár

JÚNIUS 9., csütörtök
10:00 Babusgató klub, II. Rákóczi Ferenc 

Könyvtár Gyerekkönyvtára
13:00 Idősek klubja, Móra Ferenc Könyvtár
16:30 Mesék a dobozból, József Atti-

la Könyvtár
17:00 Szabó T. Anna József Attila-dí-

jas író, költő Vagyok című verseskö-
tetének bemutatója, II. Rákóczi Fe-
renc Könyvtár

JÚNIUS 10., péntek
16:00 Fonaltündérek klubja, Petőfi Sán-

dor Könyvtár

JÚNIUS 11., szombat
17:00 Közönségtalálkozó László Attilával, 

Babylon Pizzéria

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: 
JÚNIUS 2-8., csütörtök-szerda: 17:30 
Szerelmes nehézfiúk | 20:00 Top 
Gun: Maverick | JÚNIUS 9-15., csütör-
tök-szerda: 17:30 és 20:00 A játszma

• Művészetek Háza, Béke-terem: JÚNI-
US 2-8., csütörtök-szerda: 17:00 A kis 
Nicolas és az elveszett kincs (kivéve jú-
nius 4., szombat) | 19:30 Hold 66 | JÚNI-
US 4., szombat 17:00: Őrtüzek nyuga-
ton | JÚNIUS 9-15., csütörtök-szerda: 
17:00 Főzőtanfolyam (újra)kezdőknek 
| 19:30 Az árva

• Cinema City: JÚNIUS 2-8., csütör-
tök-szerda, naponta több időpontban 
– A kis Nicolas és az elveszett kincs | 
A rosszfiúk | Az elveszett város | Az 
északi | Badman – A nagyon sötét lo-
vag | Bazi nagy francia lagzik 3 | Doc-
tor Strange az őrület univerzumában 
| Encanto | Katinka | Lányok Dubajban 
| Legendás állatok: Dumbledore titkai 
| Nyuszi suli – A Húsvét mentőakció | 
Pipiana Hoppsz és a Sötétség Hörcsö-
ge | Pirula Panda | Sonic, a sündisznó 2 
| Top Gun Maverick | Zanox – Kockáza-
tok és mellékhatások

MOZIMŰSOR

Idén is várják a gyerekeket a 
Perecesi Nyári Napközis Tá-
borba és a Balatonmáriafürdői 
Gyerektáborba.

A perecesi napközis tábor a 
6-13 éves gyermekek számára jú-
lius 4-én nyitja meg a kapuit, ahol 
augusztus 12-éig vakációzhatnak 
a kisdiákok. A háromszor kéthe-
tes turnusban 600-800 gyermek 
számára programokban gazdag 
üdülést kínál és napi három-
szori étkezést biztosít a miskol-
ci önkormányzat - tájékoztattak 
közleményükben. A gyerekek a 
Pereces 1-es jelzésű autóbuszok-
kal juthatnak el a táborba, a meg-
állók tervezett helyei az alábbiak: 
Avas városközpont, Tapolcai el-
ágazás, Szemere kert, Zoltán utca 
és Bulgárföld. A tábor vezetője 
Mádai Linda, tőle a nyari.nap-
kozi.miskolc@gmail.com címen 
kérhetnek információt az érdek-
lődők. A formanyomtatványok a 
miskolc.hu-ról tölthetők le.

A Balatonmáriafürdői Gyer-
mektábor június 16-ától au-
gusztus 31-éig fogadja a diá-
kokat, turnusonként közel 120 
gyermekkel. A táborban 10-16 

évesek nyaralhatnak, a kilenc 
turnus alatt közel 900-1100 
gyermek üdültetését biztosítja a 
város. A táborban még tart a ta-
vaszi karbantartás (pl. külső- és 
belső tisztasági festés, terepren-
dezés, a tábor egész területének 
fertőtlenítése, takarítása), de ha-
marosan befejezik, hogy június 
16-án kinyithasson. A nyitás-
hoz és működéshez szükséges 

szakhatósági bejelentéseket már 
megtették, és a visszaigazolá-
sokat is megkapták az üzemel-
tetők. A Balatonmáriafürdői 
Gyermektáborban nemcsak az 
állami fenntartásba tartozó is-
kolák kapnak lehetőséget a tábo-
roztatásra, hanem többek között 
részt vehetnek hátrányos helyze-
tű gyermekek, a Megyei Kórház 
Gyermekortopédiai Alapítvány, 

az Ortopéd Kft. által támogatott 
gyermekek, valamint a Miskol-
ci Kulturális Központ által de-
legált gyermekek. A tábor rész-
vételi díja 38 ezer forint (8 nap, 
7 éjszaka), ez tartalmazza a napi 
négyszeri étkezést és a szállás-
költséget. A részvételi díjon felül 
a fakultatív kirándulás költsége 
körülbelül 4-6 ezer forint.

MN

Élményekben gazdag vakáció

A perecesi napközis tábor július 4-én nyitja meg kapuit. Fotó: Mocsári László

Hirdetés

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
június 5-én, vasárnap 16 
órától a Mindszenti temp-
lomból közvetítenek. A 
szentmisét bemutatja Ju-
hász Ferenc pasztoriális 
helynök, esperes, plébános.

HARANG-HÍREK
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A Diósgyőri vár mellett találha-
tó Lovagi tornák tere és a vá-

sártér adott otthont vasárnap 
a városi gyermeknapnak. A 

gyermekes családok részé-
re változatos programokkal, 

zenés gyermekkoncertekkel, 
mesével, tánccal, játszóházi 

foglalkozásokkal, bűvészmű-
sorral és vidámpakkal készül-

tek, de a legkisebbek meg-
küzdhettek akár a mesékből 

ismert háromfejű sárkánnyal 
is. A programot kézműves és 

gasztronómiai vásár egé-
szítette ki, de a színpadon is 

egymást váltották a fellépők: 
ott volt többek között a 100 

Folk Celsius együttes, a Vaga 
Banda és Szűcs Ádám bűvész 

is. Fotó: Mocsári László

Mese- 
birodalom 

gyereknapra 

Gazdikereső
Ezen a héten Fickót (6099.), 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.

6099 Fickó
Bekerülés helye: Miskolc, Ná-
dasrét
Fajta: keverék
Kor: 11 év
Neme: kan
Szín: rajzos

Súlya: 22 kg
Magasság: 50 cm

Fickó egy 11 éves, szívélyes 
kan kutyus. Bár idős, megér-
demel még egy szerető ott-
hont, ahol nyugodt környezet-
ben élhet.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) A hétköznapok egyhangúságát 
egy kaland színezheti meg, és hamarabb a hatása alá 
kerül, mint ahogyan azt elsőre gondolná. Ne ijesszék 

meg a saját érzelmei, ezek tesznek minket emberré.

Bika (04. 21.–05. 21.) Egy rossz tapasztalat most óva-
tosabbá teheti, de vigyázzon, hogy nehogy a bizonyta-
lansága győzzön! Van, amikor megéri másokra hagyat-

kozni, és elfogadni, hogy az ő kezükbe adja a sorsának alakulását.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Ugyan sikerül lezárnia egy né-
zeteltérést, de a dolog nem hagyja nyugodni. Ne feled-
je, hogy ezzel csak a saját életét nehezíti! Jobban teszi, 

ha felülemelkedik a problémán, és a fontos dolgokkal foglalkozik.

Rák (06. 22.–07. 22.) Valaki nem ad sokat a szavára, 
és ez rosszulesik, hiszen eddig nem adott okot a kétke-
désre. Ne vegye a szívére a dolgot, az idő majd úgyis önt 

igazolja, máskor pedig jobban hallgatnak majd önre.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Onnan várja a veszélyt, 
ahonnan biztosan nem érkezik, közben lankad a figyel-
me, amikor valós problémáról van szó. Merjen szembe-

nézni a valósággal, ha látja az ellenséget, akkor győzhet.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Régóta vár egy különleges al-
kalomra, azonban lehet, hogy a dolgok mégsem úgy 
alakulnak, mint ahogyan elképzelte. Ha nem vár túl so-

kat, akkor a csalódástól is megkíméli magát.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Valaki tilosban jár, és ön az 
egyetlen, aki tud erről, de nem biztos abban, hogy joga 
van-e beavatkozni mások életébe. Minden attól függ, 

hogy az események hogyan hatnak mások életére.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Egyre kényelmetlenebbül 
érzi magát egy szituációban. Az apró lépések azonban 
nem hoznak enyhülést, meg kell változtatnia az állás-

pontját és a helyzetét ahhoz, hogy jobban érezhesse magát.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Érzelmi háromszögbe kerül-
het, és úgy érezheti, ha valakivel kedves vagy megér-
tő, azzal valaki mást bánt meg. Tegye azt, amit a szíve 

diktál, és ne mondjon le senkiről azért, mert valaki ezt várja öntől.

Bak (12. 22.–01. 20.) Minél gyorsabban próbál va-
laminek a végére érni, annál idegesebb lesz. Próbál-
jon úrrá lenni az indulatain, ezen múlhat most, hogy 

sikerül-e megőrizni a becsületét.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Nem biztos, hogy mindenki 
osztja a véleményét a fontos dolgokkal kapcsolatban, 
és nehezen viseli a közelében az ilyen embereket. Ba-

rátkozni senkivel sem kötelező, de ne ítélkezzen mások fölött!

Halak (02. 20.–03. 20.) Az utolsó pillanatban sikerül 
megértenie egy olyan összefüggést, ami sok korábbi 
dolognak értelmet ad. Még nem késő, hogy ennek tük-

rében megváltoztassa a véleményét valamiről.

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. jú-
nius 22. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A he-

lyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. 
A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

SudokuAkkor és most. A MÁV Igazgatóság helyén a tapolcai apát-
ság serfőző műhelye és a Bárányka nevű fogadó állt. A helyük-
re 1892-ben építették fel a görögkatolikus püspökség neobarokk 
székházát Blau Gyula (1855–1917) miskolci építész tervei alapján. 
A MÁV Igazgatóság csak később került ide. Miskolc szerette vol-
na visszakapni a vasúti regionális üzletvezetőséget, amit 1886-
ban elvesztett, és végül Baross Gábor közlekedési miniszter az 
ugyanezért küzdő másik két várossal (Kassa, Debrecen) szemben 
Miskolcot választotta. A város és a püspök közötti megállapodás 
eredményeként kapott helyet a püspöki székházban a vasúti 
üzletvezetőség négy osztálya. A MÁV Igazgatóság máig lakja az 
épületet, a püspöki székház pedig 1930 körül költözött végleg el. 
Az épület sarkán, a felső részen előbb a görögkatolikus püspöki, 
később a magyar címer volt látható, ma pedig a MÁV emblémája. 
Az épület homlokzatát legutóbb 2017–18-ban újították fel. (Tajthy 
Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS
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