Okosszemüveget fejleszthet
Miskolc gasztrohőse

Fiatalokra építenének
Győzelemmel zárták a 2020-21-es szezont a DVTK
Jegesmedvék a szlovák jégkorong Extraligában. Az
már korábban eldőlt, hogy a csapat nem juthatna be
a rájátszásba, a 11. helyen végeztek. A klubnál még
több magyar fiatal játékost kívánnak szerepeltetni,
Egri István klubelnök úgy fogalmazott, szeretne ös�szehozni egy magyar magot, amit rutinos és minőségi légiósokkal egészítenének ki a sikeres szereplés
érdekében. Az utánpótlás adott: az U21-es bajnoki
döntőben menetelnek a piros-fehérek.

„A legjobban akkor érzem magam, amikor az élet több területén is esélyem van
megmutatni, mit tudok” – vallja Gréczi László Ádám, aki egyetemi tanulmányai mellett
egy belvárosi kávézó baristájaként dolgozik.
László mindössze huszonhárom éves, fiatalkora ellenére azonban sokan ismerik a városban. Nem csoda: ő Miskolc gasztrohőse.

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon

2021. március 27. | 12. hét | XVIII. évfolyam 12. szám

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

TELJESEN MEGÚJUL
A MINORITA TEMPLOM

„A város számára
nagy lehetőség”
Veres Pál hétfőn este jelentette be: elfogadta a felkérést, hogy a Miskolci Egyetem kuratóriumának tagja
legyen.
Miskolc
polgármesterét
hétfőn felkérték az egyetemi kuratórium megüresedett
posztjának betöltésére, amely
a város és az egyetem együttműködésében jelentős mérföldkő lehet. Korábban Kriza
Ákos, Miskolc néhai polgármestere volt tagja a kuratóriumnak, de januári halálával a
helye megüresedett.
„Nem elsősorban személyesen, hanem a város
számára érzem nagy lehetőségnek a felkérést, amit természetesen elfogadtam” – fo-

Folytatás a 8. oldalon

galmazott Veres Pál. Kiemelte:
a Nagy-Miskolc programban
a fiatalok Miskolcon tartását
tűzték ki egyik legfontosabb
célul, ennek teljesítésében is
nagy segítség lehet, ha a város
és az egyetem szorosabban
működik majd együtt. „Én
ezen dolgozom majd” – hangsúlyozta.
Varga Judit, a kuratórium elnöke korábban jelezte:
Veres Pált kéri fel a posztra.
„Hiszem, hogy az egyetem és
a város jó együttműködése
egy olyan szimbiózissá válik,
amelyből Miskolc lakói és az
egyetemi polgárság egyaránt
profitál, s amely biztosítéka
lesz az egész régió fejlődésének” – fogalmazott.

Folytatás az 5. oldalon

A munkálatok során a műemlék épületet kívül és belül is újjáépítik. A leglátványosabb munka, az új toronysisakok ácsolása jelenleg is zajlik, mégpedig a járókelők szeme előtt, a Hősök terén.
Több mint 870 millió forint
kormányzati támogatásból kívül-belül felújítják a Nagyboldogasszony minorita plébániatemplomot. A munkálatokat
már nem lehetett tovább halo-

gatni, az épület egyes részei az
utóbbi években szinte balesetveszélyessé váltak, az épület több
helyen beázott – tudtuk meg a
Szalkai Zoltántól, templom plébániai kormányzójától.

A barokk műemléktemplom
felújítási terveit tavaly kezdték kidolgozni. A munkálatok
az elmúlt hónapban kezdődtek, egy részük a Hősök terén,
egészen pontosan a szökőkút
és vize övezte területen. A miskolciak sokan találgatták, pontosan milyen munkálatok zajlanak itt, ma viszont már jól

látszik: a templom új toronysisakjai készülnek. Első ütemben
ezek cseréje, az új toronyóra beépítése, a faablakok és zsaluk
cseréje, a tetőszerkezet megerősítése, a villámvédelmi rendszer
helyreállítása, valamint a főhomlokzat felújítása fog megtörténni.
Folytatás a 3. oldalon

Aggódás, aggályok, kérdések

A boldogságról szaknyelven

Újraindulhat a cementgyártás Hejőcsabán? Ez a kérdés
foglalkoztatja a városrész és
általában a megyeszékhely
közvéleményét.

A pandémia több ajtót bezárt a boldogság felé vezető
úton, de kinyitott egy ablakot is.

Elsősorban természetesen
a közelben lakókat, a csabaiak mellett a görömbölyieket,
tapolcaiakat,
szirmaiakat.
Ám nem csak a lakosokat, de
a szűkebb-tágabb körzetben
tevékenykedő vállalkozókat,
cégeket, beruházókat. Erős a
félelem, hogy ha a korábban
jelentős környezetszennyezéssel (zaj, por) járó tevékenység
ismét beindul, az az életminőségre éppúgy károsan hat
majd, mint az ipari termelés
szükséges feltételeire vagy az

Az ENSZ 2012-ben nyilvánította március 20-át a bol-

idegenforgalomra. A miskolci
önkormányzat ennek mérle
ge
lésével fogja kialakítani
hozzáállását a kérdéshez.
Egy új gyár beüzemelésével
avagy réginek az újraindításával általában elégedett egy
település: nőhet általa a város
bevétele (iparűzési adó), javíthatja az imázst (bővül a he-

lyi gazdaság), munkahelyeket
kínál a helyieknek. Azt még
nem tudhatjuk, az egykori
hejőcsabai cementgyár tervezett jövőbeni működtetése elhozza-e ezeket az előnyöket,
de sokan attól tartanak, a várt
hátrányok biztosan jelentkezni fognak...
Folytatás a 3. oldalon

dogság nemzetközi napjává. Elérhető dolog-e az öröm
a koronavírus-járvány alatt
is? Szakmai szemmel nézve
a helyzet nem ilyen egyszerű. Csutak Gergely szerint a
boldogságot említve négy té-

nyezőt kell kiemelni: – Ezek
közül közismert: a kapcsolati
örömök és a tevékenységi örömök. Kevésbé ismert tényezők
a változatosság és a küzdelem
iránti igényeink – kezdte a
pszichológus.
– Örömök forrása lehet a
pár-, a szülő-gyerek kapcsolat, a barátokkal, valamint a
tágabb közösségekkel való
viszonyunk. Minél több örömünk van ezekben, annál inkább megéljük az ebből a tényezőből eredő boldogságot.
A tevékenységi örömök alatt
értjük például a munkát, hivatást, de ugyanilyen fontos a
hobbi, valamint a különböző
szabadidős tevékenységek.
Folytatás a 6. oldalon
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ÖSSZEFOGOTT MISKOLC
A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉSBEN
A Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjai és a rendészek
az idősellátásban segítenek.
A MESZEGYI munkatársai
pluszfeladatként vállalták,
hogy házhoz viszik az idősek
ebédjét. Az MVK pedig folyamatosan fertőtleníti járatait,
hogy még jobban vigyázzon
munkatársaira és az utasokra
a járvány harmadik hullámában.
Március 5-étől ismét valamennyi közterületen kötelező az orrot és a szájat eltakaró
maszk viselése Miskolcon is.
Március 8-ától – néhány fontos kivétellel – valamennyi üzlet bezárt. Az intézkedésektől a
járvány megfékezését várják a
szakemberek.
A Miskolci Szimfonikus Zenekar tavaly év végén játszott
utoljára élő közönség előtt. A
korlátozások miatti kényszerű szabadidőt kihasználva a
művészek közül többen bekapcsolódtak a járvány elleni
védekezésbe: a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi
és Gyermekjóléti Intézmény
(MESZEGYI) munkatársainak
segítenek.
– Ősszel főként a bevásárlás, gyógyszerek kiváltása,
felíratása és az ügyintézés tekintetében segítettek a kollégák – árulta el Szászné Pónuzs
Krisztina, a zenekar ügyvezetője. – Nemrégiben érkezett
az újabb kérés, hogy amen�nyiben van lehetőségünk, ak-

A MESZEGYI munkatársai házhoz viszik az idősek ebédjét. Fotó: Juhász Ákos
kor segítsünk az ételkiszállításban is.
A MIÖR rendészei is pluszfeladatot vállaltak: a 80 év felettiek
szállításában a kormányhivatal és az önkormányzat kérésére segítenek. A MESZEGYI
munkatársainak feladatai is jelentősen átalakultak a járvány
harmadik hullámában. Azért,
hogy a személyes találkozások
számát csökkenteni tudják, az
önkéntesek mellett saját dolgozókat is bevontak az idősétkeztetésbe. Hétfőtől szombatig naponta több mint 400 adag ételt
visz házhoz a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban, vala-

mint az óvodai és iskolai szociális segítésben résztvevő mintegy
40 munkavállalójuk.
– Jelenleg az önkéntesek bevonása mellett saját dolgozóink
átcsoportosításával, illetve átirányításával tudjuk biztosítani ezt a feladatot – mondta Gúr
Péter Attila, a MESZEGYI igazgatója, aki hozzátette, egy miskolci szervezettől további járműveket is kaptak, hogy a házi
gondozásban dolgozó kollégáiknak ne kelljen tömegközlekedéssel utazniuk.
Gadnai-Bodnár Éva operatív
igazgató szerint az MVK Zrt. is
mindent megtesz az utasok és a

KÓRHÁZI ÖNKÉNTESNEK JELENTKEZETT

Túlterheltek az egészségügyi
dolgozók, erőn felül teljesítenek – hogy segítsen, önkéntesnek jelentkezett a megyei
központi kórházba Erdei
Sándor Zsolt.

A Velünk a Város önkormányzati képviselője – akit
arról tájékoztattak, hogy Miskolcon ő az első önkéntes jelentkező – akár a Covid-betegek mellett is vállalt volna
munkát, de a kórház vezetői
inkább azt ajánlották neki,
hogy a tömeges oltásnál segédkezzen. Ennek időpontja
még nem ismert, mindenesetre Erdei Sándor Zsolt várja,
hogy behívják az oltópontra.
Minden bizonnyal adminisztrációs feladatok ellátásával
tudja majd tehermentesíteni az orvosokat, egészségügyi
dolgozókat.
Jelentkezésénél tudatta,
hogy oltást eddig még nem
kapott, de ennek hiányában is vállalja a rábízott feladatot, nyilván védőfelszerelésben. – Amennyiben a
beoltottság az önkéntesség
feltétele, bármilyen típusú
oltást elfogadok, és a szüksé-

munkavállalók védelme érdekében.
– Meghoztuk azokat a szükséges intézkedéseket, melyek a vírus továbbterjedését akadályozzák, megfékezik. Ide sorolható
a járművezetői fülkék elkordonozása, a jegyértékesítés járműveken történő megszüntetése,
illetve a járművek folyamatos
fertőtlenítése. A kézi takarítás
mellett permetezős fertőtlenítést
is alkalmaznak, amely a baktériumok, vírusok és gombák elleni
védekezést is jelentik a buszokon, villamosokon, de úgynevezett ózongenerátoros fertőtlenítéssel is dolgoznak.

ges ideig rendelkezésére állok az intézménynek.
Az önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottságának alelnökeként megtudta:
gondot leginkább az jelent,
hogy vannak, akik a telefonos
egyeztetés után sem jelennek
meg az oltásnál, pedig – hangoztatta véleményét – „az oltás most az, ami megoldást jelenthet a járványhelyzetben”.
Aggasztónak tartja viszont a
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napi országos halálozási adatokat. – Elkeserítő, hogy míg
a kormánymédia azt harsogja,
hogy minden rendben, addig
Magyarország - az egész világot figyelembe véve – lakosságarányosan napok óta első
helyen áll a koronavírusban és
szövődményeiben elhunytak
halálozási listáján. Ez mutatja,
mennyire elbaltázott politika,
amikor az egészségügy fejlesztése helyett stadionok építésére költ a kormány.

Az önkormányzat pályázatot ír ki a Miskolci Települési
Értéktár logójának kreatív
megtervezésére.
A Miskolci Települési Értéktár Bizottság 2013 decemberében alakult, és azóta kezeli a helyi nemzeti értékek
gyűjteményét, amely immár
ötven „miskolcikumot” tartalmaz hét szakterületi kategóriában: agrár- és élelmiszergazdaság, épített környezet,
ipari és műszaki megoldások,
kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus
és vendéglátás.
A logóval kapcsolatos elvárások:
· fejezze ki az értékteremtő,
értékőrző jellegét, funkcióját,
de ugyanakkor legyen XXI.
századi elvárásoknak megfelelő,
· tartalmazzon utalást Miskolc városára, sajátosságaira,
erősítse a lokálpatriotizmust,
· szemléltesse a nemzeti érték fogalmát (2012. évi XXX.
törvény 1.§ (1) bekezdés m)
pontja) helyi vonatkozásban.
A pályázaton miskolci lakosok, diákok, helyi (profi és
amatőr) alkotóművészek vehetnek részt. A pályázatot
saját jeligéjével, valamint a
„KREATÍVAN A MISKOLCI ÉRTÉKEKÉRT” szlogennel ellátott zárt borítékban
kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell egy adatlapot a
pályázó nevével, címével, tele-

fonszámával és e-mail-címével; egy nyilatkozatot arról,
hogy a pályázó miskolci lakos,
Miskolcon alkot, illetve tanul;
a pályamunka leírását, magyarázatát (max. 1000 karakter); és egy darab színes nyomtatott vagy rajzolt logótervet
A4-es lapon.
A pályázatokat a Miskolc
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális, Sport és Rendezvénszervezési Osztályára postai úton
(3525 Miskolc, Városház tér 8.)
lehet benyújtani április 19-éig.
A pályázatra csak jeligével ellátott pályamunka adható be.
A pályamunkák elbírálásáról szakmai bizottság, valamint a Miskolci Települési
Értéktár Bizottság dönt. Eredményt az online térben hirdetnek legkésőbb május 11én. A nyertes pályamunkát az
eredményhirdetést követően
kell elektronikusan benyújtani. A nyertest egy 50 000 forint értékű ajándékutalván�nyal díjazzák.
A nyertes pályamunka vonatkozásában Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati szabályzatban
leírtaknak megfelelően fenntartja a jogot a határozatlan
idejű, korlátlan és kizárólagos
használatra. A pályázat kiírója az egyes pályázókkal az arculat várható további, egyéb
megjelenítési formáinak tervezésére-felhasználására külön szerződést köthet.

Folytatódik a közterületek rendbetétele
Lépcsők és járdák újulnak meg az Avas hármas
ütemben.

Szeretné tehermentesíteni az egészségügyi dolgozókat.
Fotó: Juhász Ákos

Értéktárlogópályázat indul

A munkálatok jelenleg öt
helyszín – a Pattantyús, a Jósika, a Hajós, a Leszih és a Mednyánszky utcák – rossz állapotú lépcsősorait érintik. Az
általunk megkérdezett helyiek
örülnek a fejlesztésnek. Békési Anna például úgy fogalmazott, számára nagyon fontos,
hogy rendben legyenek az
utak, a járdák és a lépcsők,
mivel kiskutyájával sokat sétálnak a városrészben.
Dés Katalinnal a Jósika
utcán találkoztunk, ő azt

mondta, már nagyon aktuális volt, hogy felújítsák a lépcsősort. „Fodor úr ugyan
minden évben megcsináltatta, de minden télen újra
tönkrement. Most úgy látom
más technológiával újították
fel, sokkal kényelmesebb lett,
reméljük, hogy tartós is lesz”
– tette hozzá.
A terület önkormányzati képviselője lapunknak elmondta, a most zajló munka
csak az első üteme a nagyszabású felújításoknak.
– Még a 2019-es önkormányzati választás kampányában tettem ígéretet a
választópolgároknak arra,

Lépcsők és járdák újulnak meg a hármas ütemben. Fotó: M. L.

hogy 2024-ig a körzetemben
megrongálódott valamen�nyi járdát, lépcsőt megcsináltatok. A munkálatokra
mindenképpen szükség van,
hiszen mind a járdák, mind
a lépcsők legalább harminc,
de inkább negyven év körül
vannak, az idő vasfoga már
kikezdte őket. A felújítás
mindenképpen szükséges,
hogy a városrészben lakók
továbbra is biztonságosan
közlekedhessenek a jövőben
is – mondta Fodor Zoltán,
aki hozzátette: ahol szükséges, folytatja a lépcsők, járdák melletti korlátok kiépíttetését is.
A beruházásra Miskolc városa korábban közbeszerzést
írt ki, az ezen nyertes vállalkozó végzi el az építési munkákat, mintegy 3,2 millió forint értékben. Fodor Zoltán
kiemelte, a beruházással párhuzamosan a tavaszi munkák is megkezdődtek a hármas ütemben: a Városgazda
kertészeti részlege a napokban végzi a növényritkítási,
gallyazási munkálatokat is.
Tajthy Ákos
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Miskolci Napló – A város lapja

NINCS ENYHÍTÉS
HÚSVÉTKOR
A várható nyitási és oltási
menetrendről beszélt a
miniszterelnök a Kossuth
rádióban pénteken.
Orbán Viktor kijelentette, az
üzletek látogathatóságánál átállnak a négyzetméter-alapú
megoldásra, és az is várható,
hogy tovább lesznek nyitva, így
a kijárási korlátozás is később
lép életbe. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető mi
niszter pontosította a kijelentéseket. Úgy fogalmazott: amint
két és félmillió ember legalább
az első oltását megkapta már,
a következő változtatások fognak hatályba lépni: a kijárási
tilalom este tíz órára módosul,
ekkortól tart hajnali ötig; az
üzletek hajnali öt órától fél tízig lehetnek nyitva. Valamennyi
bolt kinyithat, ugyanakkor az
üzletekben, boltokban biztosítani kell, hogy tíz négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodjon; a szolgáltatásoknál
a március 8-a előtt hatályban
volt szabályokra fognak vis�szatérni. Ez a miniszter szerint
várhatóan a húsvét utáni napokban következhet be.
Az iskolákkal kapcsolatban Orbán úgy fogalmazott,
hogy van egy dolog, amihez
ragaszkodik: amíg a 65 év feletti regisztrált emberek nincsenek beoltva, nem lehet szó

nyitásról. Itt elmondta, hogy
a 65 év feletti regisztráltak 71
százaléka van már beoltva. De
hozzátette, hogy az iskolában
dolgozókat is be kell oltani a
nyitáshoz.
102 ezer iskolai dolgozóból
20 ezer van beoltva eddig, 82
ezer regisztrált iskolai dolgozót kell még beoltani, hogy
nyitni lehessen – mondta a
miniszterelnök, aki úgy számol, hogy ha április 10-éig
beoltják őket, akkor április
19-én újraindulhatnak az iskolák. Akkorra 3 millió felett
lesz az első oltáson átesettek
száma összesen, tette hozzá.
Az oltást kórházi oltópontokon, két ütemben kaphatják majd meg az érintettek.
Az első ütemben SMS-ben
kapnak értesítést az oltás időpontjáról és helyszínéről azok
a pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók, akik már
március 24-e előtt regisztráltak a koronavírus elleni oltásra. Őket a minisztérium tájékoztatása szerint már a jövő
héten elkezdik behívni az oltópontokra. A második ütemben pedig azok kapják meg a
vakcinát, akik március 24-éig
nem regisztráltak, de március
29-én éjfélig kérik a vakcinainfo.gov.hu oldalon.
T.Á.

Kívül-belül felújítják a minorita
templomot
A kormányzati támogatással
megvalósuló munkálatokat
már nem lehetett továbbhalogatni, az épület ugyanis balesetveszélyes állapotban volt.
Folytatás az 1. oldalról

Kormos Gyula, a Bástya Építész Kft. ügyvezetője azt mondta, az eredeti tervük az volt,
hogy megmentik az eredeti
sisak szerkezetét, hiszen "egy
rendkívül érdekes ácsépítmény" az, ami a burkolat alatt
található. A műemlékes szakértő és a statikus vizsgálata után
kiderült, sajnos azonban olyan
rossz állapotban van mindkét
toronysisak, hogy nem volt kérdés: szükséges a csere.
– Az eredeti elképzelés szerint a rézlemez bádogozást alpinistatechnikával a magasban
végezték volna. Azonban azt javasoltuk a megrendelőnek, hogy
ehelyett a veszélyes, hosszadalmas technika helyett a sisakokat
inkább itt, a templom előtt készítsük el, és csak a szoknyának a
legutolsó részét készítsük el fent,
a torony tetején – részletezte
Szalay Antal, a Középület és Lakásépítő Zrt. műszaki igazgatója.
Amint azt a szakemberektől
megtudtuk, az első ütem befejezése a nyár végére várható, az új
toronysisakokat speciális daruk
segítségével emelik majd a helyükre. A felújítás második üteme során már a belső terekben

Velünk a Város: Adják vissza
Miskolcnak, ami a városé!
A Velünk a Város-frakció ragaszkodik ahhoz,
hogy Miskolc visszakapja
azt, ami a városé, amit a
kormányzat elvett – erről
beszélt keddi sajtótájékoztatóján Hegedűs Andrea és
Szilágyi Szabolcs.
Hegedűs Andrea frakcióvezető-helyettes úgy fogalmazott, a Számadó kiadvány világosan megmutatta, melyek
Miskolc gazdasági problémáinak a legfontosabb okai. Ezek
oda vezettek, hogy a város
működőképesség tekintetében most „pengeélen táncol”.
– Ennek alapvetően három
oka van: az előző városvezetés
felelőtlen és pazarló gazdálkodása, mely hatalmas, és folyamatosan törlesztendő kötelezettséget jelent, ami milliárdos
nagyságrenddel növeli meg a
város kiadásait; a Covid-járvány miatt kiesett bevételek,
ami miatt ugyanazon kiadásokra sokkal kevesebb jut; a Fidesz-kormány önkormányzatokat büntető elvonáscsomagja,
amely közvetlenül 3,6 milliárd
forintot vesz el a miskolciaktól.
Miskolc azonban nem adományokat vár a kormányzattól, hanem azt akarja visszakapni, ami
a városé – jelentette ki.

A politikus arról is szólt: a
jelenlegi városvezetés megmutatta, hogy önmagán „sem rest”
spórolni, hiszen 2020-ban 1,2
milliárddal működött olcsóbban, mint a fideszes elődje.
– Éveken át hallgattuk,
hogy a magyar gazdaság dübörög és az Európai Unió élvonalába tartozunk. Ám fel
kell tenni a kérdést, hogy ha
ez valóban így van, akkor a
magyar munkásoknak, dolgozóknak, a bajba került vállalkozásoknak a kormány
a világjárvány idején miért
nem biztosított hathatós támogatást, olyat, amilyet Nyugat-Európában számos országban megtettek. Miért
volt szükség az önkormányzatokat a működőképesség
határára szorítani? – ezeket a
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kérdéseket már Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő tette fel.
A képviselő úgy vélekedett,
vagy a 2019-es önkormányzati választások miatti politikai bosszú miatt büntetik a
helyhatóságokat, vagy azért,
mert valóban üres a kassza.
Szilágyi Szabolcs kijelentette, a kormány állításával szemben az ellenzék nem oltásellenes. „Ez tisztán látható, elég
megnézni az ellenzéki polgármesterek kommunikációját:
kivétel nélkül mindegyik az
oltás fontosságára, a maszkviselésre, a távolságtartásra és a
hatályos járványügyi intézkedések betartására hívja fel a figyelmet” – szögezte le Szilágyi
Szabolcs.
T. Á.

Hegedűs Andrea és Szilágyi Szabolcs. Fotó: Mocsári L.

A sisakot a templom előtt készítik el. Fotó: Juhász Ákos
folytatódik majd a munka: ekkor cserélik a teljes elektromos
hálózatot, festik ki a szentélyt, és
restaurálják a freskókat.
Nagy múltú
A Nagyboldogasszony-temp
lom Miskolc városképének
egyik legreprezentatívabb épülete. A homlokzatával a Hősök
tere felé néző templom balján a
minorita rendház, jobbján pedig a Földes Ferenc Gimnázium
áll. Alapkövét 1729 szeptemberében tették le, építése 1743-ban
fejeződött be az Almássy és Fáy
családok adományainak köszönhetően.
Az 1843. évi nagy miskolci tűzvész során súlyos károkat szenvedett a templom, leégett a tető,
beszakadt a boltozat, még a harangok is megolvadtak, viszont
a berendezés nagy része megmenekült a tűztől. Elsőnek a rend-

házat, majd a tornyokat állították
helyre, és 1845-re készültek el a
helyreállítási munkálatokkal – az
eredeti Carlone-féle tervek szerint. 1867-ben lett kész a főoltár,
1880-ban pedig négy oltárt állítottak fel (Szűz Mária, Szent József, Szent István, Szent László).
Nem először
A műemlék épületen hos�szú évtizedekig nem történt
nagyobb beavatkozás, egészen
a 2010-es évek elejéig. Ekkorra olyan állapotba került a főhomlokzat, hogy azonnali beavatkozást igényelt. Az akkori
szakértői vélemények szerint a
világháborúk során a közelben
felrobbanó gránátok, majd később az átrendeződött talajvíz,
az esetleges vakolóanyag-hibák,
és a természet károsító erői az
eltelt évtizedek alatt repedéseket okoztak a falszerkezeten.

Ezekbe a repedésekbe nedvesség került, mely télen megfagyott, továbbkárosítva így a
műemlék templomot. Az épület állagát a Hősök tere 20062007-es átépítése tovább károsította. 2011-re a homlokzat
olyan rossz állapotban volt,
hogy bármikor díszítőelemek
vagy vakolatdarabok hullhattak volna a járókelőkre, így
a bejárat elé állványt kellett
ácsolni.
2012-ben aztán részben
adományoknak köszönhetően, részben önkormányzati támogatással végezték el a legsürgetőbb
beavatkozásokat:
statikailag megerősítették a
templomot, helyreállították a
romos főhomlokzatot, és resta
urálták az ott található szobrokat is.
Répássy Olívia
Tajthy Ákos

AGGÓDÁS, AGGÁLYOK, KÉRDÉSEK
Ismét lesz por, zaj, légszennyezés és minden, ami
ezzel járt – vélik mindazok,
akik a megelőző évtizedekben az akkori cementgyári működés során ezeket
mind átélték, megtapasztalták.
Folytatás az 1. oldalról

Márpedig a gazdasági érdekek nem lehetnek előbbre
valók, mint a lakosság élete,
nyugalma, egészsége.
Az elmúlt hetekben a polgármester állásfoglalást kért
a nagyobb és érintett miskolci üzemek vezetőségétől. Ugyanakkor a városháza
részvételi irodája is felhívást
intézett a városlakókhoz: os�szák meg véleményeiket, illetve kérdéseiket az önkormányzattal.
Nos, a beérkezett válaszok
túlnyomó része elutasító, de
legalábbis félelmekkel teli.
A hejőcsabaiak majdnem
mindegyike a korábbi sérelmekre emlékezik: hogy évtizedeken át milyen nagymértékben rontotta a levegőt a
gyár közelsége, különösen az
utolsó időszak gumiégetése;
hogy úgy érezték, egészségtelen környezetben kénytelenek élni; hogy milyen terhelést jelentett az alapanyagokat
szállító teherautók mozgása az utcákon, a szállítósza-

Sokan attól tartanak, a várt hátrányok biztosan jelentkezni fognak. Fotó: Juhász Ákos
lag zaja a fejük felett. Többen
megfogalmazták: „mióta bezárt a cementgyár, Hejőcsaba, a Hejő park, Görömböly
és környéke Miskolc egyik
legkedveltebb területe lett,
sokan telepedtek itt le, sok
fiatal vásárolt házat, lakást”.
Mások egész konkrétan azt
féltik, megtérülhet-e idegenforgalmi jellegű beruházásuk, amit az elmúlt években
végeztek el – lesz-e a felépített panzióban, szállodában,
vendégszobában vendég, ha
a szomszédjukba „költözik”
egy cementgyár?
Hasonló a polgármester
kérdésére reagáló nagyvállalkozások hozzáállása. Különösen azok a cégek tartanak a
kedvezőtlen változástól, amelyek nagy levegőtisztaságú
környezetet igénylő (elektronikai) munkákat végeznek. Több példát is hallani

lehetett, miszerint korábban
külföldi befektetők annak
nyomán álltak el a miskolci
terveiktől, hogy meglátták: itt
áll egy régi (még ha akkor éppen nem is működő) cement
üzem... Milyen technológiát
használna a leendő új üzemeltető, milyen kibocsátási
értékekkel lehet kalkulálni,
mi a garancia a határértékek
betartására? Ki fogja finanszírozni, ha valamely másik
cégnek egy jövőbeni cementgyári légszennyezés miatt
kellene környezetvédelmi beruházást indítania saját működése védelme érdekében?
Ilyen kérdésekre várnak választ a volt HCM újraindítására készülő vállalkozástól a
miskolci gazdaság résztvevői.
Lapunk több alkalommal kereste Kálmán Jánost, a HCM
1890 Kft. ügyvezetőjét, aki
nem kívánt nyilatkozni.
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Okosszemüveget fejleszthet Miskolc gasztrohőse
Gréczi László Ádám a műszaki pályán és a gasztronómia világában is otthonosan
mozog.
„A legjobban akkor érzem
magam, amikor az élet több
területén is esélyem van megmutatni, mit tudok.” – ezt vallja
Gréczi László Ádám, aki jelenlegi végzettségét tekintve mechatronikai technikus, most a
Miskolci Egyetem hallgatója,
tanulmányai mellett pedig egy
belvárosi kávézó baristájaként
dolgozik. László mindössze
huszonhárom éves, fiatalkora
ellenére azonban sokan ismerik a városban. Nem csoda: ő
Miskolc gasztrohőse.
Gréczi László Ádám a szüleit
korán elvesztette, nevelőszülőknél nevelkedett, ennek ellenére,
vagy talán pont emiatt mindig
keményen tanult, igyekezett
bizonyítani tudását, tehetségét. Középiskolai tanulmányait az Andrássy Gyula Gépipari
Technikumban végezte, a mérnöki pálya iránti érdeklődése már itt nyilvánvalóvá vált:
2013-ban részt vett az Országos
Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállításon: egy japán
találmány megújításával létrehozta az úgynevezett MagCart,
vagyis elektromágneses autót –
ezzel felhívva tehetségére az ország és a miskolci városvezetés
figyelmét.
Arról korábban lapunk is
beszámolt, hogy a MagCarral
és Sowell nevű projektjével is
elnyerte Miskolc város ösztöndíját, később pedig a Novofer
Alapítvány Kuratóriuma által
alapított Gábor Dénes-ösztöndíjat is. Egyetemistaként pedig
jelenleg is fejleszt: egy kis csa-

pat részeként igazán speciális
okosszemüvegen dolgoznak.
Hogy lesz egy műszaki érdeklődésű emberből barista és gasztroblogger? Egyszerűen, mindössze élvezni kell hozzá az életet,
ami Lászlónál nagyon is adott.
Saját lábára állt
– Az egész tizennyolc éves koromban kezdődött. Érettségi előtt
álltam, amikor nagy átalakulások
következtek be az életemben: eljöttem a nevelőszüleimtől, és egy
édesanyámtól örökölt selyemréti
lakásban kezdtem meg a nagybetűs életet. Ahhoz, hogy ezt finanszírozni tudjam, el kellett
kezdenem dolgozni. Unokanagybátyám segítségével kerültem a
Művészetek Házával szemben található egykori „Egy kávé” nevű
helyre, suli után itt dolgoztam,
sőt tulajdonképpen az érettségire
itt készültem fel – meséli László,
aki fontosnak tartja megemlíteni az egykori üzemeltető Sztanek
László nevét. Egyrészt azért, mert
mérnökhallgatóként inspirálta
arra, hogy továbbtanuljon, másrészt mert neki köszönhetően ismerte és szerette meg a kávét.
Mivel egyetemre első nekifutásra nem vették fel, az Egy
Kávé viszont bezárt, Laci egy
nyáron át a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi
Kutatóközpontjában
dolgozott 3D nyomtatótechnikusként. „Itt viszont délután
kettőkor végeztem, és rengeteg időm volt. Szóval a szabad
időmben Budapest belvárosát
jártam, és mivel a gasztronómia, a jó ételek, italok mindig is érdekeltek, kávézókat és
street food helyeket látogattam, többnyire a Google-, a Facebook– és Instagram-posz-

Jelenleg a belváros egyik legújabb kávézójában is ő felel a kávékért. Fotó: Juhász Ákos
tok alapján. A fővárosban kis
túlzással mindenki gasztrohős
vagy gasztroblogger.”
Laci és a gasztrokaland
Ősszel aztán hazatért, és meglepve tapasztalta, hogy itt viszont szinte senki. Így a jó helyekre is nehezebb volt rátalálni
– úgy gondolkodott, nemcsak
neki, hanem bárkinek. „Egy akkor nagyon új, azóta is sikeres
miskolci cukrászdában ültem
egy kávé és egy croissant előtt,
mikor eldöntöttem, ezen változtatok. Így indult 2018-ban a
„Miskolc Gasztrohős” – idézi fel.
A régi kávézóban kezdett el
dolgozni, aminek viszont már a
neve és a tulajdonosa is más volt.
Munka mellett azonban a blogot
is szerkesztette, mellyel végig az
volt a célja, hogy megmutassa és
népszerűsítse a város kínálatát,
hiszen, mint mondja, ma már

elérhető áron kaphatunk minőséget Miskolcon is. A miskolci
vendéglátósok értékelték a fiatal törekvését, a szívükbe zárták
a miskolci gasztrohőst, aki közben egy különleges ajándék segítségével barista is lett.
– A kávékészítés csínját-bínját már kitanultam egyrészt
Sztanek Lacitól, másrészt Rácz
Pétertől, aztán két évvel ezelőtt
barátaim és a törzsvendégek
születésnapomra megleptek
azzal, hogy „befizettek” egy
baristaképzésre Konczvald Istvánhoz – tette hozzá László.
Vissza a kályhához
Azóta több helyen is dolgozott baristaként, jelenlegi
munkahelyén, a belváros egyik
legújabb kávézójában is ő felel a kávékért. Laci jelenleg a
Miskolci Egyetem Műszaki
Gépészmérnöki és Informati-

Jegyzet

– Az okosszemüvegünk valós, létező problémára szeretne reagálni. Az ipari körülményekre szabott okosszemüveg
az 5G technológia segítségével képes áthidalni távolságokat és akadálymentes
kommunikációt biztosít. A
szemüveg mellett cél a legtöbb vállalati igényt kiszolgáló rendszerek megalkotása,
amely gazdaságilag elérhető a
kis– és középvállalalkozások
számára egyaránt – foglalta össze László, aki zárásként
hozzátette: nagy álma, hogy
műszaki vonalon később kipróbálhassa magát cégvezetőként is, mint ahogy az is,
hogy előbb-utóbb legyen egy
saját vendéglátóhelye. Természetesen mindez Miskolcon,
hiszen szülővárosát eszében
sincs elhagyni.
Tajthy Ákos

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Nem minden galóca gyilkos
Egy terebélyes, teraszos gomba fonja körül a házunk előtti
vadmeggyfánkat. Úgy ősz derekán megvastagszik, majd leszárad, vagy hirtelen eltűnik.
Mígnem egy szomszéd felvilágosít, hogy ez a nem éppen bizalomgerjesztő sárgás tapló,
gliba lehet. S nem csak ritka,
ehető, de nagyon is ízletes táplálék. S bár a hajdani Búza téri
piac gombás standjainál gyakran elcsábultam az ott terjengő illatoktól, édesanyám merő
óvatosságból határozottan ragaszkodott a bolti gombákhoz.
Máig is irigylem azokat a barátaimat, akik lehajlás nélkül,
puszta ránézésre képesek megkülönböztetni az ehetőket a
kalapos gyilkosoktól.
Nos, hogy is lesz valakiből
gombász? Jómagam hajdanán az erdei nyaralónk környékén egy könyvből próbáltam a gyűjtögetést. Szűcs Béla
gépészmérnök, a csaknem félszáz tagot számláló Miskolci
Gombász Egyesület vezetőségi tagja lelketlenül kiábrándít.
Meggyőződése, csak a gyakorlat, a tudás, a folyamatos tanulás révén szerezhető meg a

kai Karának másodéves hallgatója. Itt ismerkedett meg a
Hungarian Startup University
programmal, ez az első online,
egyetemi startupképzés.
– Az első félévben gyakorlati ismereteket szereztünk, melyeknek végén le kellett adni
egy ötletbemutatót, mi is az,
amit startupként szeretnék
fejleszteni. Én okosszemüvegek fejlesztésére gondoltam,
melyet végül be is válogattak
a száz, megvalósításra javasolt
projekt közé – mondja.
Gréczi László most egy öttagú, hallgatókból álló csapat
– Nagy Ádám (Szegedi Tudományegyetem), Marozsán Brigitta (Miskolci Egyetem), Vass
Gábor (Nyíregyházi Egyetem),
Veres József (Debreceni Egyetem) – tagjaként bizonyíthat, a
projekt megvalósítására négy
hónapjuk lesz.

szakismeret. A természet legcsodálatosabb ajándékának
számító gombafajoknak se
szeri se száma. Ő maga gyerekkorában az Edelényhez
közeli Hegymegen, nagymamájával közösen kutatta fel
a reggelirevalót. Iskola előtt
szedtek néhány vargányát,
csiperkét a rántottába. Ezek
voltak a tanulóévek. Majd
nyaranta egymaga annyi szárítanivalót gyűjtött be a közeli
erdőkben, hogy az Erdei Termék Vállalatnál többet keresett, mint az édesapja egy hónap alatt. Nem volt egyszerű
a reggeli harmatban csuromvizesen hajlongani, kosárba
szedegetni a nagyra nőtt, értékes vargányát. Megvallja,
emiatt ez az egyetlen, amelyre
máig is annyira neheztel, hogy
meg nem enné.
Béla sajátos módon csoportosítja ezeket a földi teremtményeket. Vannak az ehetők,
a mérgesek, a nem ehetők, de
szépek és a gyógygombák. Az
utóbbiak között sok a védett,
amelyeket nem szabad szedni. S mielőtt a galócát legyilkosoznánk,
elmagyarázza,

nem mindegyikük ennyire veszélyes. Ebben a fajban vannak finomak is, de a megkülönböztetésükhöz érteni kell.
Mifelénk magas fokú a gombaellenőri képzés, de sajnos
egyre kevesebb az úgynevezett
ingyenes bevizsgálóállomás.
Megszűnt Tapolcán és a Bükk
kapujában, az egyes busz végállomásán is az ellenőrzés.
Pedig nagy szükség lenne rájuk, hiszen a Búza téri piacon se ritkaság, hogy egy nap
alatt hordónyi, gyanús eredetű, egészségre ártalmas gyűjteményt szelektálnak ki.
Szűcs Béla, mint a jó pap,
holtig tanul. Most éppen felsőfokon próbálja elsajátítani mindazt, amit a gombákról csak tudni lehet. Számára
a gombászás már több mint
hobbi vagy egy egyszerű időtöltés. A folyamatos természetjárás velejárója a fotózás.
Tréfásan megjegyzi, minden
ilyen kalapos teremtmény fotogén, kitűnő alany a fényképezésre. Meg nem mozdulnának, s nem rebbenek fel, mint
a madarak, s nem csörtetnek
el, mint az őzek és a vaddisz-

nók. Mára egy gyűjteményes
kiállításra való kollekciója
van a különleges, ritkán fellelhető gombák képeiből.
Szívfájdalma, hogy az egyesület, amely teljesen önálló, és
hozzá hasonlóan több ilyen
auto
nóm szervezet létezik,
mind utánpótlási gondokkal
küzd. Magas az átlagéletkoruk. A mai fiatalok még nem
fedezték fel ennek a különleges kedvtelésnek a rejtelmeit,
szépségét.
A járvány előtt egymást érték a gombakiállítások és az önköltséges tanfolyamok, de már
lassan két esztendeje csak telefonon és interneten tartják a
kapcsolatot. Az egyéni erdőjárásnak nincs akadálya, de igazából a közösségi lét, az együttes
bóklászás varázsa nélkül kevesen vágnak neki a túrázásnak.
Persze Béla még így sem marad gomba nélkül. A fagyasztóban bőségesen bespájzolt.
Most éppen csak azon töprenghet, hogy tejfelesen, káposztával vegyítve vagy éppen
szaftosan, pörköltösen készítse
el ezeket.
Szántó István

MÁRCIUS 29., HÉTFŐ: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:50 Képújság, 16:50 #érettségi, 18:00 Híradó,
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin), 19:00
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés,
19:20 Honvéd7 (honvédelmi magazin), 19:35 Üzleti negyed, 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20
Mork és Lykke, 20:25 U23-as jégkorong
döntő, 4. mérkőzés (DVTK Jegesmedvék
– Ifj. Ocskay Gábor JA), 22:10 Képújság
MÁRCIUS 30., KEDD: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 16:50 #érettségi, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Sportpercek, 19:00 Híradó ism.,
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Mérkőzés (DVTK-MTK női labdarúgó bajnoki), 21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság
MÁRCIUS 31., SZERDA: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 16:50 #érettségi, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Basszuskulcs (Before the Last), 19:00
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:25 ÉLŐBEN: Pannergy
MVLC-Debrecen bajnoki vízilabda-mérkőzés, 21:00 Híradó ism.,
21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Egészségpercek ism., 21:45 Képújság
ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 16:50 #érettségi, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25

Promenád (kulturális magazin),
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 A pinceszobrász
(12 perc), 19:40 Az Alföld titkos élete
(19 perc), 20:00 Híradó ism., 20:15
Időjárás-jelentés, 20:20 A vajdaság virágai (51 perc), 21:10 Képújság
ÁPRILIS 2., PÉNTEK: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 10:00 Képújság,
16:00 Nagypéntek – igehirdetés,
17:10 #érettségi, 18:00 Híradó,
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci Napló ism., 19:00 Macskafogó
(r.: Ternovszky Béla) (96 perc), 20:40
Híradó ism., 21:55 Időjárás-jelentés,
22:00 Képújság
ÁPRILIS 3., SZOMBAT: 07:00 Az előző
esti adás ismétlése, 11:00 Képújság,
18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló),
18:20 Egészségpercek ism., 18:25
Egy nap a világ (Egyiptom) (26 perc),
19:00 Krónika, 19:30 Zenés Magazin (Nextapes, 50 perc) ism., 20:20
Moszkva tér (r.: Török Ferenc) (16) (88
perc), 21:50 Képújság
ÁPRILIS 4., VASÁRNAP: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:20 Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika,
18:20 #jótett, 18:25 Promenád (kulturális magazin), ism. 19:00 Krónika
(ism.), 19:25 Együtt-Covid-19, 20:00
Ötödik pecsét (r.: Fábri Zoltán) (116
perc), 22:00 Képújság
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Veres Pál: Ha az egyetemnek jól megy, az Miskolcnak is jó
Miskolc polgármesterét hétfőn felkérték az egyetemi
kuratórium megüresedett
posztjának betöltésére, amely
a város és az egyetem együttműködésében jelentős mérföldkő lehet. Villáminterjú
Veres Pállal a Miskolci Egyetem kuratóriumi tagságáról.
Folytatás az 1. oldalról

– Varga Judit miniszter, a
Miskolci Egyetem kuratóriumának elnöke hétfőn egy Facebook-posztban jelentette be,
hogy Veres Pált, Miskolc polgármesterét jelöli a Miskolci Egyetem kuratóriumának
megüresedett helyére. Később
ön is kitett ezzel kapcsolatban
egy posztot, amelyben tulajdonképpen elfogadja a jelölést – ez
tényleg így zajlik?
– Azért nem teljesen. A hétvégén kért tőlem egy találkozót
hétfőre a fővárosba Varga Judit,
ahol közölte: engem javasol az
egyetemi kuratórium megüresedett helyére, hogy Miskolc
polgármestereként és az egyetem volt oktatójaként vegyek
részt az egyetem vezetésében.
Én erre igent mondtam, ő pedig kiposztolta. Így magam is a
Facebookot választottam ennek
nyilvánosságra hozatalára.
– Azonnal elfogadta?
– Igen. Fel sem merült, hogy
nem fogadom el. Ez ugyanis a
városunkról szól. Az egyetemmel való kapcsolat nagyon fontos Miskolc számára, mindig

is az volt. Voltak sikeresebb és
voltak kevésbé jó időszakok az
együttműködésben, de nagyon
sok tekintetben egymásra van
utalva az egyetem és Miskolc.
Hogy mást ne mondjak, 2020
tavasza óta egészen intenzíven
dolgozunk együtt a gazdasági
zóna fejlesztési tervein, de számos más gazdasági, kulturális
dolgot is tervezünk közösen. És
ez így helyes. Ha az egyetemnek
jól megy, az a városra is kihatással van, az Miskolcnak is jó.
Továbbmegyek, azt gondolom,
hogy a kuratóriumban mindig
helye kell hogy legyen a város
mindenkori polgármesterének.
– Ön ellenzéki támogatással lett polgármester, mégis egy
kormánytag javasolta önt a kuratóriumba. A facebookos reakciókban látszik, hogy többen
élik meg árulásnak, hogy a sokat vitatott új alapítványi egyetemi modellben ön így tevékenyen is részt vesz, ráadásul egy
kormánytag javaslatára. Mit
gondol erről?
– Itt Miskolcról van szó,
nem pártokról – kormányról
vagy ellenzékről. Ezzel a javaslattal Miskolc városa kapott
lehetőséget, hogy szorosabbra
fűzzük a viszonyt az egyetemmel, az intézménnyel. Élni fogunk vele. Ez a kötelességünk.
Javaslatokkal fogunk élni, kezdeményezéseket teszünk, a
szakértő csapatommal és a városvezetéssel számos ügyben
leszünk ezen a téren is pro-

Veres Pál hétfőn jelentette be, hogy elfogadta a felkérést
aktívak. Volt egyetemi oktatóként és volt iskolaigazgatóként is azt gondolom, hogy az
egyetem célja kell hogy legyen,
hogy itthon tartsa a miskolci
és megyei tehetségeket. Olyan
egyetemre van szükség Miskolcon, amely nyitott a világ
felé, de segít abban, hogy a város és a megye tehetségei Miskolcon és megyében találjanak jövőt. Hiszek abban, hogy
Marie-Theres Thielle-lel, aki az
ELMÜ-ÉMÁSZ igazgatóságának elnöke, Kovács Erikával,
aki az MNB Békéltető Testü-

Ketten jelentkeztek az igazgatói
posztra
Március 18-án lejárt a pályázatok benyújtásának határideje. A miskolci Földes-gimnázium igazgatói pozíciójára
ketten jelentkeztek.
Egyikük az intézmény jelenlegi megbízott igazgatója, Fazekas Róbert, mellette
a gimnázium egyik tanára,
Kovács Benedek nyújtott be
pályázatot. Dr. László István,
a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója érdeklődésünkre azt is tudatta, hogy a
munkatársai első lépésként
megvizsgálják, hogy a benyújtott pályázatok megfelelnek-e a kiírásnak, ezt követően pedig megtörténik a
pályázók meghallgatása.
Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly hárman – a
most szintén jelentkező Fazekas Róbert és Kovács Benedek mellett Hajdu Hajnalka,
a sajószögedi általános iskola igazgatója, a megyei közgyűlés fideszes képviselője
– pályáztak a posztra. Végül
a minisztérium úgy döntött,
hogy nem dönt, a pályázatokat érvénytelennek nyilvánították, az intézményvezetői
feladatokat pedig augusztus
közepétől – az intézményvezetői pályázat eredményes
elbírálásáig, illetve a helyettesi megbízás visszavonásá-

Az igazgatói pályázat elbírálásáról legkésőbb június 28áig döntenek. Fotó: Mocsári László
ig – Fazekas Róbert általános
intézményvezető-helyettes
kapta meg. Nemrégiben
újabb pályázati kör indult – a
Földes nevelőtestülete pedig
nyílt levelet tett közzé, formabontó módon még a pályázati határidő lejárta előtt.
Szűcs Tamás, a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezetének intézményi csoportképviselője azt nyilatkozta
lapunknak, hogy erre a proaktív lépésre azért volt szükség, hogy akik jelentkeznek,
azok „legalább az etikailag elvárható köröket fussák meg”:
elemi elvárásuk volt a jelentkezővel szemben, hogy rendelkezzen gyakorlattal az
adott iskolatípusban, hogy
kerülje a plagizálást, konkrét ötletekkel rendelkezzen,
és kommunikáljon az intézmény közösségeivel. Nos, a
jelentkezők legalább két elvárásnak (gyakorlat, kommuni-

káció) „alapból” megfelelnek,
így minden esély megvan
arra, hogy ezúttal nem megbízott igazgatót neveznek ki a
Földes élére.
A pályázat elbírálásáról Kásler Miklós miniszter
dönt legkésőbb június 28-áig,
ahogy a Földes, úgy a Fazekas Utcai, valamint a Petőfi
Sándor általános iskola esetében is. A két intézményben
a nyár folyamán megszűnik
a korábbi igazgatók vezetői megbízatása, ezért intézményvezetői pályázatot írtak
ki. A tankerület igazgatója
elmondta, a Fazekas Utcai
Általános Iskola és AMI pályázati kiírására kizárólag az
intézmény jelenlegi igazgatója, Cseke Gábor nyújtott be
pályázatot. A Miskolci Petőfi
Sándor Általános Iskola vezetői megbízatására ellenben
nem érkezett pályázat.
Kujan István

letét vezeti és Fükő Lászlóval,
a Bosch gyárigazgatójával közösen mint kuratóriumi tagok
elő tudjuk mozdítani ezeket a
folyamatokat.
– De vannak ennek politikai
aspektusai is.
– Persze, hiszen ez politikai
mező. Ellenzéki pártok és civilek támogatásával lettem polgármester 2019 őszén, és ma
is velük dolgozunk együtt, és
mondhatom: a Velünk a Város-frakcióval való együttműködés országos tekintetben is
példátlanul jó. Csak nézzen szét

az országban: mindenhol hangos konfliktusok vannak, pozícióharcok, kilépés, sértődés,
így szakadás, úgy szakadás. Nálunk ilyen nincs. Én őszintén
büszke vagyok a frakció tagjaira, akik keményen dolgoznak,
és ugyanúgy tartják magukat
a 2019-es vállalásukhoz, ahogyan én, hogy elsősorban Miskolcért vagyunk itt. Van sok
vita, sok egyezkedés, de szerencsére megoldás is mindig
van, és ezért minden résztvevőnek őszintén komoly elismerés
jár. A városvezető frakció a mi

csapatunk, velük dolgozom, rájuk támaszkodom. Azzal, hogy
igent mondtam a felkérésre, közös célkitűzéseinknek tettem
eleget, ugyanis a Nagy-Miskolc
programban a fiatalok Miskolcon tartását tűztük ki egyik
legfontosabb célul, és a kuratóriumi tagság erre egy jó eszköz lehet. A kormányzati szereplőkkel pedig kötelességem
együttműködni, mert minden
lehetőségnek utána kell és utána is fogok menni, ami Miskolc
helyzetének rendezését és a város fejlesztését szolgálhatja.

LEFARAGTÁK A HÁTRÁNYT
A Miskolci Egyetemre 11 százalékkal többen jelentkeztek,
mint egy évvel ezelőtt.

Tavaly a korábbi évhez képest
mintegy 20 százalékkal kevesebben tervezték a továbbtanulást. Ez komoly fejtörést okozott
az egyetemek, főiskolák vezetőinek. Úgy tűnik, jó ötletekkel
álltak elő, hiszen a 2021 szeptemberében induló szemeszterre országos átlagban már 11
százalékkal nőtt a jelentkezők
száma. Ezt a trendet a Miskolci Egyetem is követte: összesen
4774-en gondolták úgy, hogy
itt kezdik meg tanulmányaikat,
közülük 2624-en jelölték meg
az intézményt első helyen.
A legjobb eredményt az Állam- és Jogtudományi Kar érte
el, ahol mintegy 30 százalékkal nőtt a jelentkezők száma,
első helyre is 20 százalékkal
többen írták be a felsőoktatási intézményt. A bölcsészkar és
a zeneművészeti intézet hozta az országos átlagot, ahogy
a műszaki karok többsége is.
A Műszaki Földtudományi és
az Egészségügyi Kar esetében
volt egy kisebb visszaesés. A
Gazdaságtudományi Kar esetében látható volt a növekedés mértéke, a gazdálkodási és
menedzsment szak pedig átlag
fölötti eredményt ért el. A Műszaki Anyagtudományi Kar is
hozta a tavalyi számokat, az
anyagmérnöki szak viszont

idén népszerűbb lett, oda a tavalyihoz képest kétszer annyian jelentkeztek első helyen. A
Gépészmérnöki és Informatikai Kar kicsivel gyengébben
teljesített, azonban itt is van
olyan szak, ahol jelentősen
nagyobb volt az érdeklődés
2020-hoz képest: ilyen például az energetikai mérnöki, ahol
75 százalékos, valamint a villamosmérnöki szak, amelynél 25
százalékos volt a jelentkezők
számának növekedése.
– Az emelt szintű érettségi
tavaly mért negatív hatása és
az őszi modellváltás ténye sem
tántorította el a diákokat attól,
hogy a Miskolci Egyetemet válasszák, aminek nagyon örülünk – értékelte a számokat az
intézmény rektora, dr. Horváth
Zita. – Objektíven nézve sikernek könyvelem el, hogy lefaragtuk a 2020-as hátrányt, és
hoztuk az országos átlagot. A
COVID az összes intézmény

dolgát megnehezítette, de a
beiskolázással foglalkozó kollégáim mindent megtettek ebben a nehéz helyzetben is.
A jelenlegi és jövőbeni fejlesztések célja az, hogy minél több diákot tudjanak az
egyetemre csábítani.
– Aki ügyes, egy helyen,
egyszerre akár több diplomát is szerezhet, ami 25 éve
kuriózumnak számított, ma
pedig előfordul, hogy alapkövetelmény. A környezet
magáért beszél, és most nemcsak az egyetemre, hanem a
városra is gondolok. Sokan
lesajnálják Miskolcot, pedig
aki egyszer idelátogat, kön�nyen beleszeret a környékbe.
Az egyetemi hagyományok
adta kötelék ereje pedig ebben a nehéz időszakban még
inkább felértékelődik – tette
hozzá az egyébként Zala megyéből származó rektor.
K. I.

Egyre népszerűbb a Miskolci Egyetem. Fotó: Mocsári L.
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Több örömforrásra kell támaszkodni
A koronavírus-járvány több
ajtót bezárt a boldogság felé
vezető folyosón, de kinyitott
egy apró ablakot is.

A lélek egészségéért
Lelki Egészségközpont
(LEK) funkcióval bővítette
szolgáltatási körét a miskolci Egészségfejlesztési
Iroda (EFI).

Folytatás az 1. oldalról

Elfogadott nézet, ha jó a
munkája és elégedett a párkapcsolatában, az boldogsággal
tölti el az embert. A másik két
tényezőről azonban kevesebb
szó szokott esni.
– A változatosság iránti igény
nem annyira közismert. Pedig
megfigyelhető például az állatvilágban, hogy számukra közel
sincs akkora igény a változatosságra, mint az emberek esetében: egy szarvas ellegelészi
ugyanazt a füvet egész életében, míg mi szeretjük – a példánál maradva – a változatos
étrendet. Nagyon hamar megunjuk az ismétlődő ingereket,
megszokja azokat az agyunk.
Ugyanaz az inger egy idő után
nem okoz örömet, ezért gyakran újabb és újabb behatásokat
keresünk. Erre épül az egész
civilizációnk, ha ez nem lenne,
vélhetőleg nagyon jól meglennénk az alapvető szükségleteinket kielégítő gazdálkodásból,
és kellemesen eljárnánk mindenhová szekérrel.
Család, munka, hobbi
Csutak Gergely úgy véli, jó,
ha a tevékenység terén van egy
kitűnő hivatásunk, de ha mindennap ugyanazt csináljuk, egy
idő után nem ad élményt, nem
lesz örömforrás. Ilyenkor válik
még fontosabbá a hobbinak a
szerepe. A hobbit tehát nem úri
passzióként kell elképzelni, hanem olyan szükségletként, mint
az evés vagy az ivás.
A koronavírus miatt az
örömforrások beszűkültek: a
hangsúly a családi kapcsola-

A hangsúly a családi kapcsolatokra, a munkára és a lakhelyünkre került. Illusztráció: pixabay.com

tokra, a munkára és a lakhelyünkre került.
– A szigorítások és a karantén alatt az emberek megélik a
kiégettséget, az unalmat, egyhangúnak érzik a napjaikat. Ez
természetes folyamat, mégis
fontos, hogy valamilyen módon az adott keretek között is
meg tudja találni az ember az
újdonság élményét. Többnyire
olyan hobbik és sportok terén
történik ez, amik nem esnek a
szabályozás alá.
A koronavírus-járvány több
ajtót bezárt, de kinyitott egy
apró ablakot is.
– A negyedik, szintén kevésbé ismert örömfaktor a küzdelem, ami egyfajta régi alapprogramunk az életben maradásért.
Erre már nincs igazán szüksége
a mai kor emberének, más formában mégis megjelenik: azt
mondhatjuk, a boldogsághoz
szükség van vágyra, küzdelemre és beteljesedésre. Ha nem

Változások
a járóbeteg ellátásban
A járványhelyzet miatt
további átszervezéseket
kellett végrehajtani a járóbeteg ellátásban.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház tájékoztatása szerint a
Diósgyőri Rendelőintézetben – a szakrendelések vonatkozásában – március
22-étől ideiglenesen szünetel a dr. Ernyes Mária által
végzett neurológiai és a dr.
Tamás Zsuzsa által végzett
fül-orr-gégészeti szakrende-

lés. A betegek a Semmelweis
tagintézmény szakrendelőjében találják a szülészet-nőgyógyászatot és a terhesgondozást (dr. Balog Zoltán); az
ortopédiai szakrendelést (dr.
Kozma Andrea) és az endokrinológia-belgyógyászati szakrendelést (dr. Hártóné
dr. Polyák Katalin).
A megyei központi kórház
továbbra is a betegek együttműködését és megértését
kéri ebben a mindenki számára megterhelő időszakban.

vágyódunk valamire, nem küzdünk, elmarad a beteljesülés és
ezzel együtt a boldogság. Ugyanez az eredmény, ha vágyódunk,
küzdünk, de hiányzik a beteljesülés. Ha pedig nincs küzdelem,
hiába vágyódunk, nem fogunk
annyira örülni a beteljesülésnek.
Kézzel fogható példája ennek, ha
valaki éveken át gyűjt egy autóra, sokkal jobban fog örülni annak, mint az, aki délelőtt kitalálja, hogy vesz egy kocsit, délután
pedig már benne ül.
Boldogító nem
A pszichológus úgy véli,
hogy a Covid-járvány hatásmechanizmusában
hasonlít
egy kényszerű böjtre.
– A mostani helyzet is egyfajta küzdelem: be vagyunk
zárva, megfosztva a megszokásainktól. Le kell győznünk a
megváltozott állapotok okozta
helyzeteket, ez viszont emeli a
dolgok értékét. Visszaemlékez-

ve sokkal jobban becsüljük a
vírus előtti lehetőségeinket –
egy jó mozit például vagy egy
éttermi vacsorát – amik felett régebben könnyen átsiklottunk, nem tettek feltétlenül
boldoggá. Most viszont nagyon tudnánk örülni, ha ezek
meglennének.
Különböző vallások régóta használják ezt a technikát,
ilyen például a böjt: az emberek lemondanak dolgokról,
amiket amúgy mindennap élveznek. Amikor már újra lehet ezeknek hódolni, rendre
jobban, nagyobb örömmel élik
meg az emberek a dolgokat,
amikhez korábban már hozzászoktak.
Remélhetőleg azokat a tevékenységeket, amiket a járvány
elvett tőlünk, mi is nagyobb
örömmel éljük majd meg, amikor felszabadul a világ a Covid
okozta nyomás alól.
Bájer Máté

A Lelki Egészségközpontban várják azokat, akik szeretnék fejleszteni magukat,
megoldanák lelki problémáikat, előbbre lépnének megakadásaikban vagy csökkentenék stressz-szintjüket. Az
iroda elkötelezett a pszichés
problémák stigmatizálásának csökkentésében is, ezért
minden ezirányú civil kezdeményezéshez örömmel csatlakoznak.
– Programjainkon összesen csaknem 30 ezer alkalommal jelentek meg Miskolc és a járás lakosai, akik
egyebek között: kiégést megelőző, stresszkezelő, kommunikációs csoportos tréningeken, szülői készségeket
fejlesztő programokon, művészetterápián, kutyaterápián
vagy egyéni segítő beszélgetéseken vettek részt. Együttműködve a veszélyeztetett

fiatalokat támogató, segítő
szakemberekkel, szerhasználatot megelőző programjainkkal iskolákat, fiatalokat
kerestünk meg. Ezen az úton
több mint ezren kapcsolódtak be a projektbe. Legnépszerűbb programunk az „Ép
testben ép lélek” mozgásprogram volt, amelyet saját
tornatermünkben, majd a
járványhelyzet alatt online is
sikerrel tudtunk biztosítani
az érdeklődők számára – tájékoztatta lapunkat dr. Révész János, a megyei központi
kórház főigazgatója.
A lelki egészség megóvását és fejlesztését célzó több
mint kétéves szakmai program megvalósítását 40 millió
forintos vissza nem térítendő
európai uniós támogatás tette lehetővé. A projekt ugyan
2021 februárjában lezárult, a
szolgáltatás azonban továbbra is térítésmentesen elérhető.
Az Egészségfejlesztési Iroda a Szentpéteri kapu 72-76.
alatt található. E-mail: efi@
bazmkorhaz.hu, telefon: +36
46 515 200 / 11754

Boldogtalanabbá tett minket a járvány
Legalábbis ezt az eredményt
mutatja Magyarország
2020-2021-es boldogságtérképe, melyet a minap mutattak be a nagyközönségnek.
Idén is a boldogság világnapján hozta nyilvánosságra
a magyarországi boldogságtérképet az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának (ELTE PPK) Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja. A
térképet 2016 óta évről évre
elkészítik, az idei azonban
mégis más, mint az előzőek
– mondta el lapunk érdeklődésére prof. dr. Oláh Attila, a
kutatócsoport vezetője.
– Ennek az időszaknak egyik,
az egész társadalmat érintő jellemzője a COVID-járvány
megjelenése, és az eddigi három hullám fellépése, hatása.
Éppen ezért az idei boldogságtérképet mi a COVID fenyegetettségében élő Magyarország
Boldogságtérképeként tekintjük – jelentette ki.
A térképről leolvasható,
hogy mely régiókban és me-

gyékben milyen mértékben
tartják boldognak magukat
az emberek.
– Minimálisan, de nem
szignifikánsan csökkent a
globális jóllét szintje a 2019ben mért értékhez képest. Ez
azonban csak az országos átlag, egyes régióban, megyékben vagy éppen demográfiai
csoportokban ennél akár jelentősen eltérő adatok születhettek és születtek is – tette
hozzá prof. dr. Oláh Attila.
Bár régiónk továbbra is a
legboldogtalanabbnak számít,

az azt alkotó megyék – Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves
és Nógrád azonban kezdenek
egymástól elszakadni.
– Az egyértelmű, hogy Nógrád visszahúzza a régiót, ott
rossz eredményeket mértünk,
Borsod-Abaúj-Zemplén esetén
viszont lassú, de folyamatos javulás figyelhető meg, és Miskolc
pozíciója is javul: míg évekkel
ezelőtt boldogság szempontjából az utolsó, tehát legboldogtalanabb megyeszékhelyek között
volt, most már a középmezőnyben található meg.

– A globális jóllét szintje is
érdekes változást hozott: azt
tapasztaltuk, hogy az önmagukat szegénynek és az önmagukat gazdagnak vallók körében egyaránt szignifikánsan
csökkent ez az adat, míg azoknál, akik a kettő közé pozícionálták magukat, nem változott, stagnált – hangsúlyozta.
A kutatásvezető viszont derűlátó a jövőt illetően még
annak ellenére is, hogy a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma jelenleg nagyon erőteljesen pusztít az
országban.
– A járvány okozta válság
következményeinek nem lesz
az ország boldogságszintjét továbbgyengítő hatása. Amen�nyiben ebből a mostani helyzetből biztonságos módon
szabadulhatunk, ha a fenyegetettség elmúlik, akkor az emberekből újra előtörő felszabadultság olyan alkotóenergiákat
szabadíthat fel, melyeket jól
felhasználva komoly, látványos
növekedés, fejlődés is jöhet –
zárta prof. dr. Oláh Attila.
Tajthy Ákos
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SZÓLJON A TAPS! Csodás darabok, szép emlékek
A tavalyi hálataps intézményét hozná vissza a
miskolci zenekar egy nap
erejéig a köszönetnyilvánítás szimbólumaként.
A Miskolci Szimfonikus
Zenekar csatlakozott a kaposvári Csiky Gergely Színház „Köszönjük nektek,
veletek vagyunk!” kampányához, aminek célja, hogy
országos szinten összefogva
fejezzük ki hálánkat a koronavírus elleni küzdelem
„frontvonalában” dolgozóknak. A művészek azt ajánlják fel, ami nekik sincs már
egy ideje, és ami annyira hiányzik: a tapsot, az elismerés
összecsapódó hangjait.
A zenekar legfeljebb online eseményeket, koncerteket tartott az utóbbi hónapokban, így a művészei
számára is elmaradt a biztató visszajelzés. Így arra
kérnek mindenkit, hogy a
„nekik szánt” elismerést közösen irányítsuk olyan helyre, ahol még inkább kell a

megerősítés, ahol jó helyet
talál a hála.
– A színházi tapsot, amit
esténként nélkülöznünk kell,
szimbolikusan felajánljuk a
Covid-vírus ellen harcolók
tiszteletére. Kérjük követőinket, hogy 2021. március 27-én,
a színházi világnap alkalmából, az esti előadások kezdetekor, 19 órakor nyissanak
ablakot, vagy álljanak ki erkélyeikre, és tapsolják meg az
egészségügyben dolgozókat,
orvosokat, ápolókat, mentősöket, rendőröket, katonákat,
bolti eladókat, önkénteseket
és azokat, akik napi szinten
azért tesznek, hogy megszüntessék a járványt és megőrizzék egészségünket – áll a
kaposvári intézmény felhívásában. A helyi szimfonikusok
is felajánlják a miskolci zenekedvelők tenyereiben felgyűlt tapsot, és remélik, hogy
március 27-én este 7 órakor a
borsodi megyeszékhelyen is
sokan állnak majd kint az ablakokban, erkélyeken.
Bájer M.

Nem marad el idén sem a
színházbejárás, egy ötperces
videóban pillanthatunk a
kulisszák mögé.
A Miskolci Nemzeti Színház
bevett hagyománya, hogy minden év március 27-én, a színházi
világnap alkalmával különleges
bejárásra invitálják az érdeklődőket a színfalak mögé. A vírus
előtti években a csoportok a színművészek vezetésével megismerkedhettek a teátrum történetével, sőt, egy előadás díszletében
is körülnézhettek, és a kelléktárat
is bemutatták nekik – ez utóbbi
programrész volt a 2019-es bejárás újdonsága. Idén, a járványhelyzetre való tekintettel, ezt az
eseményt is más formában, az
online tér nyújtotta lehetőségeket
kihasználva rendezik meg: egy
videót készít a Miskolci Nemzeti Színház. A kamera rengeteg érdekes részét mutatja meg az épületnek, amit már kívülről olyan
jól ismerünk. Mintegy harminc
dolgozó mesél a munkájáról, élményeiről, kedvenc előadásairól
a könnyen fogyasztható, mintegy
ötperces videóban.
Helen Mirrer gondolatai
– A videó a színházi világnapon, március 27-én, szombaton jelenik majd meg közösségi oldalainkon (Facebook,
Instagram) – mondta lapunknak Méder Noémi, a Miskolci
Nemzeti Színház sajtókommunikációs munkatársa. Minden
évben egy világhírű művész

Idén is lesz Helyfoglaló
Április 17-én rendezik meg
az idei Helyfoglaló Zenei
Tehetségkutatót Miskolcon. A versenyre április 10éig lehet jelentkezni.
Negyedik alkalommal rendezi meg a miskolci Helynekem Kulturális tér és Szórakozóhely a Helyfoglaló
tehetségkutatót. A rendezvény
az Öröm a Zene országos tehetségkutató sorozat miskolci
állomása. A megmérettetésre
április 10-éig lehet jelentkezni bármilyen stílusú, élőben
előadott hangszeres zenével.
A Helyfoglaló Zenei Tehetségkutatót április 17-én rendezik meg a miskolci Helynekemben. A jelentkezőknek
maximum 15 perces minikoncertet kell adniuk, amelyen
három saját szerzeményt mutatnak be. A produkciókat öttagú szakmai zsűri értékeli, és a
pontszámok alapján alakul ki a
végső sorrend. A zsűri értékelési szempontjai között van a
hangszeres tudás, a dalszöveg,
a mondanivaló, az egyediség
és a színpadi összkép. A zsűri
tagja Andrásik Remo, a Hangszeresek Országos Szövetsége főtitkára, az Öröm a zene
program vezetője, gitártanár;
Kovács Ákos Dadan könnyű
zenei menedzser (pl. Margaret Island, Blahalouisiana, The

Carbonfools, Brains); Károly
Tamás producer, stúdiós szakember; Fekete Szilárd, a Rotor
dobosa, a Gitármánia és Zenei
Továbbképző Tábor oktatója és Nahaj Péter zenész, a Sky
Fanatic énekese - mondta Hímer Bertalan főszervező.
A járványkorlátozások miatt
a Helyfoglaló Zenei Tehetségkutatót idén közönség nélkül
rendezik meg. A produkciók
közben a fellépő zenekaron
kívül kizárólag a zsűritagok és
az elengedhetetlenül szükséges stábtagok lehetnek jelen. A
versenyzők egymás koncertjeit sem hallgathatják meg. A tehetségkutatón azonban videók
készülnek, és valamennyi zenekar bemutatkozása elérhető
lesz az Öröm a Zene YouTube-csatornáján.
A Helyfoglaló tehetségkutató az Öröm a Zene országos

könnyűzenei tehetségkutató és tehetséggondozó program miskolci állomása, vagyis a győztes továbbjut az őszi,
budapesti döntőbe, ahol a
legmodernebb fény- és hangtechnikai
berendezéseken
mutathatják be a műsorukat.
Az országos verseny győztese
hárommillió forint értékű fődíjjal térhet haza. A miskolci
Helyfoglaló Zenei Tehetségkutató kiemelkedő versenyzői számos értékes különdíjat is elnyerhetnek, köztük
hangszereket és hangszer-kiegészítőket, fesztiválfellépési
és előzenekari lehetőségeket,
kedvezményes videoklip-készítést, profi stúdiófelvétel-készítési lehetőséget, stúdiós
próbaidőt, rádiós, televíziós
és egyéb médiaszerepléseket,
pályázatírói támogatást, valamint ajándékcsomagokat.

A jelentkezőknek minikoncertet kell adniuk. Fotó: J. Á.

A Feketeszárú cseresznyében tolmácsként is részt vállalt Kerekes Valéria
fogalmazza meg gondolatait
ebből az alkalomból. Idén Helen Mirren Oscar-díjas színésznő írt. A színház videójában az
ő gondolatait is meghallgathatják Szirbik Bernadettnek,
a társulat színművésznőjének
tolmácsolásában.
Kedvenc előadások
A világnap alkalmából lapunk
is felkeresett néhány elismert
miskolci színészt, akik kedvenc
darabjaikról meséltek nekünk.
– Egy remek évadot szakított félbe tavaly a koronavírus
– nyilatkozta Kerekes Valéria.
– A Feketeszárú cseresznyében
tolmácsként is részt vállaltam,
egy szerb szöveget dolgoztam
bele a játékba: mindez nagyon
szép munka volt. A Vadkacsa is
tartalmas és gyönyörű előadás

lett. Úgy érzem, azért is volt
különleges darab, mert igen
jól működött a színeszek közti összhang a próbák elejétől
kezdve – fogalmazott.
A művésznő megnevezett
két kiemelkedő előadást az
utóbbi húsz év távlatában is,
amelyek rendkívüli módon a
szívéhez nőttek.
– Az egyik Barta Lajos Szerelem című darabja volt Paolo
Magelli rendezésében. Egyrészről a nagyszerű műhelymunka
miatt vált élménnyé, másfelől
érzékeny, költői előadás volt. A
másik kedvencem pedig a Móricz Zsigmond műve alapján
Rusznyák Gábor által színpadra vitt Kivilágos kivirradtig lett.
Szegedi Dezső úgy véli, mindig az aktuális darab a legizgalmasabb.

– Számos darabot próbáltunk,
amit nem tudtunk bemutatni,
vagy nem a tervezett mennyiségben játszottunk a járvány miatt. Hiányzik a szokásos ritmus:
reggel próbálni, este játszani. A
próba során ismerkedünk a szerepekkel, figurákkal, a rendezővel együtt elkezdjük fölépíteni
a karaktert. És mindegy, melyik
darabról beszélünk, az ember
óhatatlanul megszereti azt, amit
játszik, ha elég nagy alázattal,
odaadással csinálja, hiszen belekerülnek a munka során a mi
gondolataink, érzéseink is a szerepbe. Ha mégis meg kellene nevezni darabokat, köztük lenne a
Kivilágos kivirradtig, csodálatos
előadás volt, vagy a My fair lady,
amit többször is játszottam –
vallja a színész.
Bájer Máté

Hivatalos legószett készülhet
Miskolcról
Miskolc az adventi villamosok versenyén kialakult
gigászi voksháborúban
már megmutatta, hogy kattintásban bárkivel felveszi
a versenyt. Most ugyanerre
a szupererőre van szükség
ahhoz, hogy az egész világon elérhető legyen a várost mintázó legókészlet.
A jelenleg Angliában élő,
36 éves Ágotai Gábornak különleges ötlete támadt: megformálta kedvenc városát.
Nem akárhogy, legóból.
– 19 éves koromig Miskolcon éltem, onnan Komáromba kerültem, majd Győrbe,
ezután pedig Anglia következett. Miskolc még most is
az otthonom, oda szeretnék
visszaköltözni.
– Gyerekkoromban lengeteget legóztam – mesél a
projekt mögötti indíttatásról
Ágotai Gábor, aki a vírus miatti bezártság alatt elevenítette fel régi hobbiját. – Otthon
rengeteg szettem van, de itt,
Angliában nincsen, így gondolkodtam, keresek olyan
programot, ami a legózás élményét nyújtja.
A Lego Ideas oldalán megtekinthető építőkészletek dizájnjait legórajongók készí-

tették, és szintén a rajongók
szavazhatják meg, hogy a cég
le is gyártsa őket valódi, kézzel
fogható formában. A modelleket a hétköznapi élet színterei,
figurái, történelmi események, népszerű kultúrák vagy
teljesen eredeti ötletek inspirálták. Az oldal pedig lehetőséget kínál most arra is, hogy
miskolci helyszíneket lássunk
visszaköszönni az áruházak
polcain lévő legókészletekről,
név szerint a Miskolctapolca
Barlangfürdőt, a Diósgyőri
várat, a lillafüredi vízesést, az
Avasi kilátót és a Palotaszállót.
Manapság sok nagyváros
egy-egy ismert részét modellezték le, és lehet megvásárolni, majd felépíteni legókockákból. A Lego Ideas oldalán
bárki tervezhet saját legókészletet, és megoszthatja azt. Ha
az első 60 napban legalább
100 szavazat összegyűlik, jön

a következő lépcsőfok, amikor
420 nap alatt 1000-re kell felszökni a projektet támogatók
számának. Ezt követően 6 hónap áll a terv rendelkezésére
az 5000, majd újabb 6 hónap
a végső cél, a 10.000 szavazat
elérésére. A cikk születésének
időpontjában 597-et mutat a
számláló. Szavazni bárki tud,
aki regisztrál az oldalon.
– Nagyon sok visszajelzést
kapok, nem gondoltam, hogy
ilyen rövid idő alatt ennyien
megnézik majd a munkámat.
Ha sikerül elérni a bűvös
10.000-et, akkor a LEGO bírálja el a projektet. Kedvező
döntés esetén kiadják, és világszerte elérhető lesz a márka által legyártott miskolci
városkép, amit bárki összerakhat majd.
Szavazni a cutt.ly/cxPqDsg
internetes címen lehet.
BM
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Győzelemmel zárták a szezont
a DVTK Jegesmedvék a szlovák jégkorong Extraligában.
Az már korábban eldőlt, hogy
a csapat nem juthatna be a rájátszásba, a 11. helyen végeztek. A Miskolc Televíziónak a
klub elnöke beszélt a tervekről.

„Ilyen nehéz szezonom még
nem volt a pályafutásom alatt” –
fogalmazott Egri István, aki már
önmagában a szezon teljesítését
is eredménynek tartja a világjárvány okozta – anyagi és szakmai
szempontból egyaránt jelentkező – nehézségek miatt. A piros-fehérek javarészt kölcsönben
szereplő légiósokkal, valamint
tíz saját nevelésű és huszonnyolc
magyar játékossal a keretben teljesítették mérkőzéseiket. A fiatalok aktív részesei lehettek az
emelt szintű kihívásnak. A további fejlődés érdekében pedig
az a cél, hogy maradjanak a szlovák élvonalban.
– Mi azon vagyunk,
hogy
tudjuk folytatni
– hangoztatta a
klubelnök. – Nagyon remélem,
hogy akár már
május elejéig döntés születik a
kérdésben. Én személy szerint
nagyon szeretném vállalni az
újabb ciklust, ezen dolgozunk.
Egri István beszélt az edzőkérdésről is. – Nem árulok el titkot:

Magyar fiatalok és rutinos légiósok alkothatják a jövő csapatát. Fotó: Mocsári László
tárgyalunk a folytatásról Tokaji
Viktorral. Sokat beszélgettünk
és nyitott a folytatásra. Jelenleg
nem tudom azonban azt mondani, hogy megállapodtunk, de
remélem, együtt folytatjuk. Ha
ez mégsem jönne össze, akkor
is mindenféleképpen magyar
edzőben gondolkodom. Vannak
tehetséges, fiatal edzőink, akik
megfelelő szaktudással, tapasztalattal rendelkeznek, és a magyar lelket ők ismerik igazán.
A klubelnöknek meggyőződése, hogy a szlovák ligában
akkor tud majd eredményeket
elérni a csapat, ha jobban akarják a sikert, mint ellenfeleik. –
Ez a liga nagyon magas színvonalat képvisel. A győzelmekhez
sokkal többet kell dolgoznunk

a szlovák csapatoknál. Nézzük
meg az első évünket: nekiugrottunk az ellenfeleknek, és egészen
szép sikereket értünk el.
A DVTK Jegesmedvék a jövőben még több fiatal magyar játékost tervez alkalmazni. Konkrétumokkal most még nem
szolgálhatott Egri István, de az
tény, hogy mindenkinek lejárt
a szerződése. – Ha továbbra is
a szlovák ligában tudunk szerepelni, akkor még több magyar
fiatal játékost kívánunk szerepeltetni ezen a szinten, és minél
több fiatalt szeretnék beépíteni a
csapatba. A magyar jégkorongban el kell kezdeni a nemzedékváltást. Sok tehetséges magyar
játékos van, biztos vagyok abban, hogy találunk olyanokat,

akik kihívásnak, feladatnak érzik majd a szlovák ligában való
szereplést. Szeretnék összehozni
egy magyar magot, rutinos és
minőségi légiósokkal kiegészítve, akik jövőre sikeresebben tudnak majd szerepelni.
Az alap márpedig adott Miskolcon, amit mi sem bizonyít
jobban, mint az, hogy az U21-es
bajnoki döntőben menetelnek
a piros-fehérek. Az Ifj. Ocskay
Gábor JA ellen két nyertes mec�cse már van Rusznyák Szilárd
csapatának, akik így egy lépésre
kerültek a bajnoki címtől. A negyedik mérkőzést pénteken este,
lapzártánk után vívták meg a felek, a szereplésről a jövő heti lapszámunkban hosszabban írunk
majd.

RÖVIDTÁV
Újabb rangadó
Ismét tévés meccset játszik
a DVTK női labdarúgócsapata: a listavezető MTK Hungáriát fogadják szombaton
15:45-től. A zártkapus mérkőzést – a múlt heti FTC elleni
meccshez hasonlóan – az M4
Sport ezúttal is élőben közvetíti. Fórizs Sándor vezetőedző
a klubhonlapnak azt mondta,
egy jó csapat érkezik Miskolcra, de ismerik a gyenge pontjaikat, ezekre készülnek. – Bízunk abban, hogy mindenki
ugyanolyan odaadással és hittel fog játszani, ahogy tette azt
a Ferencváros ellen.
Jól küzdöttek
Az 5-8. helyért vívott küzdelemben második mérkő-

zését is lejátszotta az Újpest
ellen a DVTK női röplabdacsapata. Bár az első játszmát
megnyerték Toma Sándor tanítványai, de Kovács Edina sérülését nem bírta el a csapat,
és az UTE fokozatosan felőrölte a piros-fehéreket. 3:1-es
győzelmükkel 2:0-ra vezetnek
a három győzelemig tartó versenyfutásban. A diósgyőriek
vezetőedzője szerint csapata
jól küzdött, sikerült nyomás
alatt tartaniuk az erős ellenfelet. – Büszke vagyok a lányokra. Öt miskolci volt a pályán szinte folyamatosan, azt
gondolom, ez példaértékű –
mondta. A párharc harmadik
összecsapását szombaton este
6 órától rendezik az UTE otthonában.

Nyomás alatt tudták tartani ellenfelüket, de egy sérülés
eldöntötte a találkozó sorsát. Fotó: Juhász Ákos

Hirdetés

ÁPRILISBAN INDUL A HÁZHOZ
MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS
A BMH Nonprofit Kft. 2021. áprilisában indítja
a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést Miskolc területén.

Apróhirdetés
Miskolc-Pingyomon eladó
5000 m2 gondozott kékfrankos szőlőültetvény aszfaltos
út mellett. Ár: 1,7 M Ft. Tel.: 0620/565-9200.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje
nem változik a húsvéti ünnepek alatt.
A hulladékot munkaszüneti napokon, azaz nagypénteken és húsvéthétfőn változatlanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján
legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
A hulladékudvarok, valamint az ügyfélszolgálatok nyitvatartásásával
kapcsolatban kérjük, érdeklődjenek az alábbi elérhetőségeken.
A húsvéti ünnepek alatt a telefonos ügyintézési lehetőség szünetel.

További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

A zöldhulladékot a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú
INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákokban, valamint
a zöldhulladék gyűjtésére rendszeresített edényzetből szállítjuk el.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék,
vágott fű, gyom stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe
kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink
a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy
egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék elszállítása
kéthetente történik az április 1. – november 30. közötti időszakban.
A zöldhulladék elszállításának időpontjairól
a www.bmhnonprofit.hu oldalon a saját településüket
kiválasztva a 2021. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
BMH Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
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Fiatal pólós nyert
a játékunkon
Kisorsoltuk a MiNap Instagram-oldalán hirdetett nyereményjátékunk nyertesét.
A PannErgy-MVLC miskolci férfi vízilabdacsapat
Szeged elleni hazai mérkőzését múlt hét szerdán élőben
követhették nézőink a Miskolc Tv-ben, mellyel történelmet is írtunk, hiszen a televíziónk 36 éves történetében ez
volt az első élőben közvetített
sporteseményünk.
Erre az ünnepi alkalomra egy nyereményjátékkal
is készültünk: nemrégiben
indult Instagram-oldalunkon vártuk a helyes megfejtéseket arra a kérdésünkre,
hogy ki szerezte az első hazai gólt a mérkőzésen. Rengetegen válaszoltak, akik

között sorsoltunk, a szerencsés nyertes pedig nem más
volt, mint Lövei Máté. Az
ifjú MVLC-rajongó egyébként maga is vízilabdázik. A
héten szerkesztőségünkben
át is vette nyereményét: a
PannErgy-MVLC játékosai
által dedikált vízilabdát és az
Unió-Coop tízezer forint értékű ajándékkosarát. Gratulálunk a nyertesnek!
Instagram-oldalunkat érdemes folyamatosan követni,
mert további nyereményjátékokkal készülünk már a következő napokban is: az MVLC
szombati, KSI elleni vendégjátékát követően jövő hét szerdán fél 8-tól ismét hazai medencében játszanak pólósaink,
amit újra élőben közvetítünk.
Ezúttal a DVSE lesz az ellenfél.

Cégünk ügyvezetője adta át a nyereményt Lövei Máténak.
Fotó: Beregi László

„JÓ ÚTON JÁRUNK!”
Fiatal és új csapattal vágott
neki a szezonnak az Aluinvent DVTK, ahol bajnoki
éremben reménykednek.
A spanyol túra, a Valencia elleni Európa Kupa-mérkőzés után – mivel a végső
győzelemre is esélyes spanyol
sztárgárda jutott tovább – immár hazai körülmények között megy tovább a munka,
hiszen elkezdődik a bajnoki
rájátszás. A play-off során a
PEAC Pécs az ellenfél – csakhogy a Covid-19 közbeszólt.
A pécsi klub a hét elején tudatta a DVTK-val és a szövetséggel, hogy az egyik sportolójuk már a március 10-11-én
lejátszott két utolsó alapszakaszmeccsük után megfertőződött. Ő akkor karanténba
került, szombatra azonban
egy másik csapattag is tüneteket érzett, a vasárnapi tesztje fertőzöttséget mutatott. A
hétfő reggeli gyorsteszt még
egy pozitív eredményt hozott, a PEAC junior játékosai
is kontaktszemélyekké váltak.
Ebben a helyzetben a pécsiek
úgy döntöttek, hogy minden
stábtagjuk önkéntes karanténba vonul. A keddi, első mérkőzésre nem is utaztak el, így azt
játék nélkül a Diósgyőr javára
igazolta a szövetség. Csütörtökön újratesztelték a játékosokat, de a pécsiek már korábban jelezték: a tervek szerint
pénteken kiállnak a második
meccsre az egészséges játékosaikkal. A diósgyőriek ennek
megfelelően péntek délelőtt el

Klasszikus szakaszokon
kezdenek
Bár az országos rallybajnokság nyitófutamának új neve
van, de Hadik Andrásék jól
ismert és közkedvelt borsodi
szakaszokon versenyeznek
majd április közepén. A bajnokpáros ott folytatná, ahol
tavaly abbahagyta.
Az előzetesen kiadott menetrendhez képest a pandémia miatt változott picit a versenynaptár, így a Boldogkő
Rallyval indul a bajnokság a
tervek szerint április 17-én és
18-án. Bár nem a borsodi megyeszékhely lesz a futam központi helyszíne, és a korlátozások miatt a népkerti prológot
sem tudják megrendezni, a
szakaszok ismerősek lesznek
a pilótáknak. Viszló-Bódvalenke, Meszes-Rakaca, Kányi elágazás-Hernádvécse –
talán már csukott szemmel is
menne a gyorsaságik teljesítése az olyan rutinosabb pilótáknak, mint amilyen például
a 2020 óta a DVTK színeiben
versenyző Hadik András is.
– Valóban, nem lesz új a terep számunkra, ezek gyakorlatilag Miskolc rallys gyorsasági szakaszok – mutatott rá a
regnáló miskolci bajnok. Mint

Hadik András: mi mindig nyerni szeretnénk. Fotó: facebook

ismert, a Hadik-Kertész páros
a Covid-19 vírus okozta világjárvány nehézségei közepette
szerezte meg 2020-ban az ös�szetett magyar bajnoki címet.
Emlékezhetünk: már maga a
versengés sem volt hétköznapi, hiszen szó szerint az utolsó méterekig tartott a párharc
Turán Frigyes és Hadik között. Ám a java még csak az
évad zárása után következett,
hiszen a bajnoki versenyfutásban alulmaradó Turán megóvta Hadik versenypályán
elért győzelmét. Ám végül hosszas huzavona és óvások
ellenére is - maradt a versenyben elért sorrend. A miskolci
pilóta már nem foglalkozik a
múlttal, a 2021-es küzdelmekre koncentrál.
– Az a terv, hogy a hazai
versenyek mellett – ha lesz rá
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lehetőségünk – egy-két külföldi futamot is megpróbálunk beiktatni, de ez még nagyon képlékeny. Maradunk a
tavalyi autónknál, megszoktuk, ezeket a tapasztalatokat
nem szívesen dobnánk ki a
kukába. Igyekszünk onnan
elindítani ezt az évet, ahol a
tavalyit abbahagytuk, hiszen
megtaláltuk a jó beállításokat, így gyorsulni tudtunk. S
hogy ez idén mire lesz elég?
Azt tudom mondani, hogy
mi mindig nyerni szeretnénk.
Április közepén tehát indul
a honi rallyszezon, de nézők
nélkül sajnos: az. I. Therwoolin Boldogkő Rallyn szurkolók nem vehetnek részt a
koronavírus-járvány okán elrendelt védelmi intézkedések
miatt.

Medgyessy Dóra: amikor teher alatt játszunk, akkor is tudnunk kell nyerni. Fotó: Végh Csaba

is utaztak Pécsre. Ha nyernek,
a legjobb négy közé kerülnek.
Medgyessy Dórával még a pécsi járványhelyzet előtt beszélgettünk. A DVTK meghatározó
játékosa néhány gondolat erejéig visszatekintett a nemzetközi
kupaszereplésre. – Úgy érzem,
fiatal csapatunknak hasznosak
voltak ezek a mérkőzések, sokat javult a játékunk. Remélem
egyúttal, hogy megfelelő felkészülés volt a következő nagyon
fontos mérkőzésekre.
Amik már a hazai bajnokságban várnak a DVTK-ra, a
PEAC kiverésével már az elődöntők jöhetnek. A magyar
mezőny Dóra megítélése szerint kiegyenlített, sok meglepetéseredmény született a

szezonban. – Ez mutatja a bajnokság erősségét. Egy nagyon
fiatal és új csapattal vágtunk
neki ennek a szezonnak, ami
egy kicsit nehezen indult. Ös�sze kellett szoknunk, sok fiatal
játékosunkon korábban nem
volt ekkora teher. Meg kellett
szokniuk, hogy tőlük is komoly teljesítményt várnak. Miután azonban leküzdöttük a
félelmeket, gátakat, összeállt a
gárda. Sok meccset csapatként
tudtunk megnyerni, amiben
mindannyiunknak fontos szerep jutott. Jó úton járunk, de
most meg kell mutatni, hogy
amikor teher van, akkor is tudunk együtt nyerni. És szerintem erre is képesek vagyunk.
Szeretnénk a négybe jutni.

A kitűnő irányító számára
a bajnokság befejeztével sem
érnek véget majd a tennivalók, hiszen a 3x3-as válogatott
tagjaként olimpiai kvalifikációs tornán vesz részt. – Nyilván
nekem a Diósgyőr sikere jelenleg a legfontosabb, és ezért
mindent meg is fogok tenni.
De életem talán legnagyobb
kihívása áll majd előttem a
nyáron: Grazban, majd Debrecenben fogunk szerepelni olimpiai selejtezőn. A saját kezünkben van a sorsunk,
fantasztikus lenne a szülővárosomból olimpiára jutni. De
ne szaladjunk ennyire előre, lépésről lépésre haladok,
és szeretnék érmet szerezni a
DVTK-nak.

Történelmet írhatnak
Győzelemmel kezdett a
bajnokság elődöntőjében
a DVTK Jegesmedvék női
csapata. A cél a döntőbe
jutás, de már így is olyan
magasságokban járnak,
ahol miskolci női jégkorongozók még soha.

A piros-fehérek a negyeddöntőben kétszer is legyőzték az Ifj. Ocskay Gábor JA
együttesét, ezzel kivívták az
elődöntőt, ahol a fővárosi
KSI az ellenfél. A párharc első
meccsén – ráadásul idegenben – 4-1-re nyerni tudtak
Velty Roland tanítványai. A
párharc két győzelemig tart,
így akár már a hétvégi, hazai pályán megvívandó mérkőzésen döntőbe juthatnak a
Jegesmedvék.
– Itt már egyik csapat sem
adja könnyen magát, rengeteg az ütközés, előtérbe kerül
a fizikai hoki, ami egyébként
nem jellemző, sőt szabálytalan is a lányoknál – elemezte
a látottakat a vezetőedző. – Ez
persze már a rájátszás, mindenki érzi, mekkora tétje van
minden pillanatnak. Ezért is
gondolom, hogy még fizikálisabb mérkőzés vár ránk itthon. Itt már senki nem akar

kikapni, mindenki legalább
döntőbe szeretne jutni.
Ez lehetne teher is a játékosok vállán, de Miskolcon jó a
hangulat, már az eddig elért
eredményekre is büszkék lehetnek. A Jegesmedvék azonban többet akarnak. – A lányok
is átérzik, hol tartunk, és meg
akarják nyerni a bajnokságot.
Érezni is rajtuk az izgalmat, főleg kezdés előtt; nehezebben
állnak bele a mérkőzésbe, görcsösebbek a kezek egy picit. De
ezt hamar levetkőzik.
A női jégkorongozóknál
nagyjából három éve kezdtek építkezni, lépésről lépésre haladnak. A vezetőedző
hangsúlyozta: a létszámbővítés elsődleges cél a klubnál. – Komoly szintre jutott

hazánkban ez a szakág, és mi
nem szeretnénk lemaradni.
Rengeteg apró klub jött létre, de a DVTK Jegesmedvék
régiós vezető szerepre tör. A
feltételek ehhez adottak.
És ebben az építkezésben
mérföldkő a mostani szereplés. – Nem akarok nagy szavakat használni, de minden
bizonnyal aranybetűkkel írhatnák be majd a történelemkönyvekbe ezt az eredményt.
Harminc éve van Miskolcon
női jégkorong, de ilyen magasságokban még nem járt.
Hogy ez a sikertörténet
továbbíródjon, ahhoz le kell
győzni a KSI-t. Az elődöntő
második mérkőzését vasárnap fél öttől rendezik a Miskolci Jégcsarnokban.

Döntőbe szeretnének jutni. Fotó: Szabó József

Az oldalpárt írta és összeállította: Kujan István
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A húsvét misztériuma napokra
lebontva
A kereszténység kiemelt
ünnepe előtt állunk: húsvét
lesz. Függetlenül attól, hogy
ezt együtt tudjuk-e megünnepelni a templomokban
vagy online közvetítések
előtt ülve otthon, Jézus
kereszthalála és még inkább
a feltámadás megérinti az
ember lelkét. Berkes László
atyával beszélgettünk.
A magyar nyelvben a húsvét
szó arra utal, hogy a hosszú
böjt után magunkhoz vehetjük
a húst, pedig ennek semmi értelme sincs abból a szempontból, hogy mit is akar tanítani
nekünk ez az ünnep. – Eredeti
neve a pászka, ami átmenetet
jelent. És itt most nem a zsidók
Egyiptomból Kánaánba vonuló negyven évére kell gondolni,
hanem átmenet a földi életből
a mennyeibe. Ezt járta végig
Jézus, amit mi, keresztények
ünneplünk minden húsvétkor.
Akkora tartalommal bír, hogy
nem egyetlen napot szánunk
rá, hanem hármat is. Úgy is
hívjuk, hogy Szent Háromnap,
ami valójában négy nappalt
érint – mondta a Szent Imre-templom plébánosa, Berkes
László.
Virágvasárnappal kezdődik
el a nagyhét, amit a kereszténység kiemel az év ötvenkét

hetéből. – Jézus ezen a napon
vonult
be
Jeruzsálembe,
ahol pálmaágakat lengettek,
hozsannát kiáltoztak, tehát
ünnepelték. Ez visszatetsző
volt a főpapoknak és a farizeusoknak, akik kérdőre vonták
emiatt. A kérdésre Jézus úgy
válaszol: a kövek szólalnának
meg, ha az emberek nem
tennék ezt. Vagyis természetesnek vette, hogy ünneplik a
megváltót. A szertartásokon
már passiót olvasunk és barkaágakat szentelünk meg. A
szenvedéstörténetet még majd
pár nap múlva, nagypénteken
elevenítjük fel énekekkel –
mondta a pap.
Nagycsütörtökön délelőtt az
egyházmegye központjában a
papságot ünneplik. – Jézus az

utolsó vacsorán úgy alapította
meg a papságot, hogy átváltoztatta a kenyeret a testévé, majd
azt mondta, ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre – mondta
Berkes László, majd folytatta
a nagypéntekkel. – Ez Jézus
szenvedésének a napja, vagyis
kereszthalála, ami azt jelenti,
hogy odaadta az életét az emberekért. Minden szeretetben
valamiféle áldozat van, de
annál többet nem tudok adni,
mint hogy az életemet adom
oda, ez a maximum. A passió
valójában azzal ér véget, hogy
eltemetik a testét. A feltámadás
már egy új fejezet – magyarázta az atya.
Már nagycsütörtöktől nem
szólnak a harangok a templomokban. – Nagyszombat a

A hírportál

ÖN IS HIRDETHET
ÚJSÁGUNKBAN.
Keresse hirdetésszervezőinket!
Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra |
| Közélet | Ajánló |
| Aktuális | Sport |
| Világ |
MIKOM Miskolci
Kommunikációs
Nonprofit Kft.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2021. 03. 27-től 2021. 04. 02-ig

Tix mosogató, 500 ml, 298 Ft/l
Dosia mosópor, 300 g, 596,66 Ft/kg
Baba szappan, 125 g, 1592 Ft/kg
Signal fogkrém, 75 ml
Almusso kéztörlő, 1 tekercs
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 665,33 Ft/l
Silan öblítő, 800-925 ml, 673,75-582,70 Ft/l
Dove tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l
Vanessa WC-papír, 10 tekercs, 59,9 Ft/tek
Opti bútorápoló, 500 ml, 1298 Ft/l
Perlux folyékony mosószer, 3 l, 299,66 Ft/l
Star WC-papír, 3 rétegű, 24 tekercs, 37,45 Ft/tekercs
Surf kapszula, 30 db-os, 53,3 Ft/db
Zománcfesték 0,75 l, 2665,33 Ft/l
Héra belső falfesték, 2 l, 999,5 Ft/l
Héra Gold belső falfesték, 15 l, 533,26 Ft/l

199 Ft
219 Ft
219 Ft
349 Ft
469 Ft
599 Ft
639 Ft
699 Ft
699 Ft
729 Ft
999 Ft
1099 Ft
1999 Ft
2499 Ft
2499 Ft
8999 Ft

149 Ft
179 Ft
199 Ft
299 Ft
399 Ft
499 Ft
539 Ft
599 Ft
599 Ft
649 Ft
899 Ft
999 Ft
1599 Ft
1999 Ft
1999 Ft
7999 Ft

sírban nyugovás ideje, ezen a
napon van a legnagyobb csend.
A húsvéti vigília során történik
Jézus feltámadása, amikor elgördül a kő a sír bejáratától. A
feltámadás lényege, hogy Jézus
feltámadt az örök életre. Ekkor
elmegy az övéihez, Máriához,
Péterhez, az apostolokhoz, és
nem az ellenségeivel találkozik,
hogy revansot vegyen. Jézus
azért jött közénk, hogy meghirdesse: a földi élet után egy
mennyei örök boldogságra hív
meg minket. A húsvét ennek
a megvalósulása. Megváltott
bennünket
kereszthalálával
és feltámadásával – ennek az
örömhíre a kereszténység
hitvallása – mondta Berkes
László.
Répássy Olívia

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
Március 28-a virágvasárnap, a nagyhét kezdete. Ezen
a napon továbbra is csak
internetes
közvetítéseken
keresztül lehet részt venni a
szertartásokon. Nagypéntek
szigorú böjti nap.
A Mindszenti templom
és a zárdakápolna nyitva
áll az egyéni imádkozók
számára hétköznaponként
délelőtt 9-től délután 5 óráig. A Mindszenti plébánia
irodája csak délelőttönként.
Szentgyónásra és egyéni beszélgetésre is biztosítanak lehetőséget minden csütörtök,
péntek és szombat délután 4
és 5 óra között.
A Jókai Mór Református
Óvodában a rendkívüli
szünet idején (április 6-áig)
is biztosítják a gyermekek
ügyeleti ellátását elsősorban
az egészségügyben és a
védelemben dolgozóknak.
Igényt március 30-áig lehet
jelezni az alábbi e-mail-cí-

men: jokaisuli@jokai-miskolc.edu.hu.
Nem vagy egyedül elnevezéssel telefonos szolgálatot
indított a Miskolci Egyházmegye Görögkatolikus
Missziós Iroda azoknak,
akik kommunikációhiányban szenvednek. Flottás
hívószám: 06 30 120-2861,
mely nem ingyenes, de vis�szahívás kérhető.
A belvárosi evangélikus
templomban a nagyhéten
istentiszteletek sorát tartják
meg: március 28-án délelőtt
11-től lesz a virágvasárnapi,
április 1-jén délután 5-től
nagycsütörtöki, 2-án délelőtt
11-től nagypénteki, délután
5-től passiói, végül 4-én
délelőtt 11 órától húsvétvasárnapi istentisztelet lesz.
Azt, hogy ezek személyesen
látogathatók vagy csak
közvetítésként
nézhetőek
meg, a járványügyi helyzet
szabályozásai döntik el.

2021. március 27. | 12. hét | XVIII. évfolyam 12. szám

Várostörténet

Miskolci Napló – A város lapja

11

MIÉRT MISKOLC? 20. RÉSZ – „MESEAUTÓBAN
SZÍNEZÜST ERDŐK SORÁN”
„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, hogy
a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az
emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük
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 itt forgatták a
hangosfilmkorszak kezdetének
mára kultikussá vált filmjét, a
Meseautót.
Egészen pontosan ez volt a huszonhatodik. A harmincas évektől készített hangosfilmek megtöltötték a mozikat, mindenki
látni akarta az új csodát. Voltak
olyan előadások, ahol amint a
filmvászonról beszélni kezdtek
a szereplők, a közönség felállva
tapsolt. A Meseautó című filmet
1934-ben forgatták, és bemutatóit óriási ováció övezte. Ennek
oka az volt, hogy a műértők szerint is vitathatatlanul a korszak
egyik legjobb romantikus film
vígjátéka volt. Gaál Béla rendező filmjében felvonultatta a
korszak legnagyobb színészeit.

Perczel Zita, Gombaszögi Ella,
Tolnay Klári, Törzs Jenő, Kabos Gyula és Gózon Gyula különleges alakítása tette igazán
felejthetetlenné ezt a mozit. A
történet, amit Vitéz Miklós írt,
mondhatni tucatsztori. A banki
kishivatalnokként dolgozó egyszerű lányba beleszeret igazgatója, és mindenféle félreértések,
jól kieszelt és valóban meseszerű
fordulatok után, a film végére kiteljesedik szerelmük, és minden
kocka a helyére kerül. Mindez
pedig nem másutt, mint a lillafüredi Palotaszállóban. Ez akkoriban már garanciát is jelentett arra, hogy a mozi telelesz,
ha másért nem, hát azért, hogy
megnézzék azt a palotát, amiről
úgy írtak az újságok, hogy a leg-

Pillanatkép a Meseautó című filmből

mívesebb vidéki kormányberuházás.
Tehát nem volt véletlen a film
készítőinek döntése, amikor a
külső forgatáshoz helyszínt kerestek. A felvételekre 1934 nyarán került sor. Az előre elképzelt forgatási tervet meg kellett
változtatni, mert a stáb tagjai
– látva azt, hogy milyen pazar
körülmények között dolgozhatnak – több nappal meghosszabbították itt-tartózkodásukat. A
kilencvenperces film utolsó harmada játszódik Lillafüreden,
részben a Palotában, részben
annak környékén. A főszereplők egy nyitott Ford Wanderer
autón érkeznek. A felvételeken
a mai „mászószikla” felől látható a Palota a függőkerttel és
csodálatos környezetével. Aztán
látjuk a sziklába vájt alagutat és
a tógátat. A bejárat akkor is ott
volt, mint most, és a szereplők a
recepciós pulthoz érve megkapják szobáik kulcsát. A főszerepet alakító és korának ünnepelt

A Palotaszálló 1939-ben. Fotó: Fortepan, Szekrényesy Réka
színésznője, Perczel Zita a második emelet kétszázötvenkilences szobájának kulcsát kapja.
Bizonyosra vehető, hogy a film
megnézése után számtalan pár
érkezett a szállóba azzal a céllal,
hogy abban a szobában lakhasson, ahol a filmsztár. Ha manapság vetítésre kerül valamelyik
tévécsatornán a Meseautó, és
ilyen rendszeresen előfordul, a
miskolciak nem kis büszkeséggel hallgatják a bankigazgatót
alakító Törzs Jenőt, aki Perczel
Zitának mondja a Palotára mutatva: „Nézze, milyen szép, mint
egy mesebeli vár.” És a színésznő válaszol: „Olyan jó itt lenni.”
A filmet persze nemcsak a történet és a színészi alakítások tették
naggyá, hanem Márkus Alfréd
csodálatos zenéje, melyet Harmath Jenő szövegére írt. Abban
az időben ezt dúdolták a lányok,
énekelték és fütyülték szerte az
országban a fiúk. Hogy a kor
legnagyobb slágereinek egyike
volt, az is jelzi, hogy a mai napig
szerepel a kávéházi zenészek re-

Hirdetés

CREPPY KIDS MENÜ
– a legifjabb
palacsintarajongóknak
A Creppy legfrissebb ajánlata fiatal palacsintarajongóinak kedveskedik. A
legfinomabb palacsintás falatokat egy
különleges ajándék teszi még felejthetetlenebbé.
A Creppy Kids menüben az ifjú palacsintafanok kedvenc kölyökpalacsintájuk mellé –
lehet sós vagy édes választás – 3 dl fantasztikus gumibogyószörpöt kapnak, melyet a
Creppy Csapata egy izgalmas meglepetéssel,
egy különleges Creppy-ajándékkal tetéz.
Kezdésnek a Creppy Kids menühöz egyedi
Palacsinta Patrik maszk az ajándék, ami jelen
helyzetben egy praktikus és igazán különleges vírusvédelmi viselet.
Creppy Kids Menü – különleges
választás, különleges ajándékkal

pertoárján, éneklik a nyugdíjasklubokban, bálokon, lakodalmakban. Érdekesség, hogy a dalt
Perczel Zitával Ilosvay Gusztáv
énekli. A szereplők már régen
nincsenek közöttünk. De vajon
mi lett a sorsa a film névadójának, a meseautónak?
Benedek Miklós, kiváló miskolci publicistának a múlt század hetvenes éveiben megjelent
írásából tudjuk, hogy a film után
az autó valamelyik lezárt film
gyári garázsban túlélte a háborút, és még sokáig szolgálta
tulajdonosait. Persze, a hajdan
elegáns autó megfakult, a rozsda

kikezdte elfáradt alkatrészeit, és
már csak nyomokban emlékeztetett a filmben látott meseautóra. A Kelet-Magyarországi
Népbolt Vállalatot szolgálta, és
sokszor álldogált a miskolci Széchenyi utcán, a vállalat irodája
előtt. Aztán 1960-ban, a közel
harminc évet megélt autó végleg elhagyta egykori sikerének
városát, és a vállalat fővárosi,
Röppentyű utcai telepére költözött. Egy nem éppen impozáns,
de fiatal autóra, egy Moszkvicsra
cserélték. Ez utóbbira biztosan
nem fog emlékezni az utókor.
Fedor Vilmos

A filmhét megrendezésének ötletét talán a romantikus Lillafüreden is forgatott Meseautó hozta. Nosztalgikus vendégek
a nagyhírű Meseautó című film helyszínét látogatják akkor is,
amikor a Zöldfa Panzióba jönnek, ugyanis a lillafüredi Palotaszálló mellett a Zöldfa volt a forgatás másik helyszíne. Ebben a
panzióban laktak hat héten át a szegény sorsú, de nagyhírű szereplők: Kabos Gyula, Gózon Gyula, Perczel Zita és a „jó” barát
Jávor Pál. Az étterem Kabos Gyula emlékének szenteli a sült kacsát és a kacsacombot. A Meseautó helyszínéül szolgáló „mesevilág” 1948-ig teltházas üzemeléssel fogadta vendégeit.
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VÉRÜKET ADTÁK A CIVILEK
Negyedik alkalommal várták a civil véradókat Miskolcon, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) és a Vérellátó Szolgálat közös akcióján. A kétnapos eseményt egy országos programsorozathoz kapcsolódva hirdették meg, az akcióhoz a Miskolci
Bűnmegelőzési Centrum is csatlakozott, ők a helyszínt biztosították. A véradást azért szervezte meg az egyesület, mert szerettek volna segíteni abban, hogy az egészségügyi intézmények a koronavírus-járvány idején is biztosítani tudják az életmentő vérkészítményeket. A jótékony programon két nap alatt csaknem ötvenen – köztük polgárőrök, rendészek és tűzoltók – vettek részt. Ők egyenként három életet menthettek meg. Halász Ágnes, az ERKE munkatársa azt mondta: az eseményen nem csak a civil szervezetek
munkatársai adhattak vért, bárki csatlakozhatott, aki másokon szeretett volna segíteni. A véradók jelképes jutalomként emléklapot
és ajándékcsomagot is kaptak. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső
Ezen a héten Übert (5407), a Miskolci Állategészségügyi
Telep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő
oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva
kerül az új gazdihoz. Az örökbefogadás költsége: 4 000–
11 000 forint. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük
el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén,
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési
határidő: 2021. április 21. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki.
A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. A képeslap a Singer-palotát, vagyis a mai Tulipán
tömb központi épületét ábrázolja. A Széchenyi és a Király utca sarkán
álló kétemeletes lakó-üzletház 1908 és 1910 között épült, terveit dr. Singer Henrik orvos felkérésére Korach Miksa készítette el. Az épület történetéhez szorosan hozzátartoznak a benne működött üzletek: Zechner
Lipót üvegkristályüzlete, Stern és Handelsmann textil-nagykereskedése, Patay Rudolf csemege- és fűszerüzlete, aztán az 1930-as években a
„Megváltóhoz” címzett gyógyszertár, Korach Lajos illatszerüzlete, Winder Jenő férfiruha-kereskedése, Berger Bernát könyv- és papírüzlete. A
földszinten mindkét oldalon, a 2010-es években is, üzletek működnek,
legjellegzetesebb a sarkon nyíló Tulipán Divatház. Az épület ma a „Tulipán tömb” legfontosabb egysége. A több lakóházból álló épület
együttest úgynevezett tömbrehabilitáció során újították fel teljesen,
mégpedig igen magas színvonalon. Ehhez hasonló komplex tömbrehabilitáció azóta is csupán kevés helyen valósult meg a Széchenyi utcán. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László fotója)

Egészség és óraállítás

Bekerülés helye: Újgyőri főtér
Fajta: keverék
Kor: 6-7 év
Neme: kan
Szín: fekete
Súlya: 19,10 kg
Magasság: 40 cm
Hirdetés

Félénk, idős kutya. Szépen vezethető, jól tanítható. Benti kutyának ajánlott. Más ebekkel
nem agresszív, ám nagyon tartózkodó. Kitűnő társ lesz egy
család számára vagy akár egyedül élő gazdi mellé.

Vasárnaptól újra átállunk
nyári időszámításra, a belső óránk azonban ugyanúgy ketyeg tovább, mintha
mi se történt volna.
Az összhang hiánya kihathat a szervezetünk működésére. A belső óránk azért is
alakult ki, hogy a testünkben
a napszakokhoz időzített folyamatok flottul menjenek.

Bizonyos szteroidhormonjaink szintje másképp alakul a
nap mozgásával: hat és kilenc
óra között vannak leginkább
jelen a vérben, éjfélkor pedig
a legalacsonyabb a koncentrációjuk. A biológiai óránk
ingadozása felboríthatja az
alvás-ébrenlét ritmusát, ami
kihathat az egészségre is. A
téli-nyári átállás azonban kismértékű eltolódás.

MINDENKIT ÉRHET
JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk
címére:
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.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Ha mindenkinek meg akar felelni, könnyen olyan helyzetben találhatja magát, amikor nem
marad már több energiája, és lehet, hogy mindenki elégedett, csak éppen Ön nem boldog. Próbálja meg elkerülni ezt!

Rák (június 22 - július 22) Próbál egyszerre több dolgot is
csinálni, mert egyetlen pillanatot sem akar elvesztegetni. Attól azonban, hogy kicsit hamarabb végez, még ugyanúgy elfáradhat, ezért a nap végén gondolja át jól a döntéseit!

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Lehet, hogy nem sikerül most mindennek a végére járnia, de ha látják az igyekezetét,
akkor a környezete is rugalmasabb és elnézőbb lesz. Tegyen meg
mindent, ami Öntől telik, bár általában úgyis ezt teszi.

Bak (december 22 - január 20) Valaki csak tanácsot akar
adni, de Ön rossz néven veszi, hogy beleszól a dolgaiba. Ne
kapja fel hirtelen a vizet, inkább vegye észre, hogy csak segíteni akar, és ennek megfelelően reagáljon ezekben a helyzetekben!

Bika (április 21 - május 20) Semmi nem lehet olyan sürgős
vagy fontos, hogy kockára tegye érte az egészségét. Ha nem figyel oda saját magára, akkor más sem fog, ezért a héten különösen fontos, hogy felelősen döntsön minden helyzetben.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Ne tegye félre a dolgait,
csak azért, mert egy hírre vár, már csak azért sem, mert ha egyszer megérkezik, éppen a hír miatt lesz újra nehéz odafigyelni a
dolgaira. Próbáljon inkább időben előredolgozni!

Skorpió (október 24 - november 22) Okos döntéseket akar
hozni, és vállalni akarja a felelősséget mindenért, de ez még
nem jelenti azt, hogy ezeket a döntéseket egyedül kellene meghoznia. Nyugodtan kérjen segítséget attól, akiben megbízik.

Vízöntő (január 21 - február 19) Szeretne végre választ kapni valakitől, akit eddig hiába kérdezett, mindig kitért az aktuális
kérdései elől. Pedig Ön is jól tudja, jelenleg talán a jövője múlhat
azon, hogyan dönt majd, joga van hát tudni a válaszokat.

Ikrek (május 21 - június 21) Keményen dolgozik azért, hogy
lenyűgözzön valakit, és a hatás nem is marad el. Az eredmény
önmagáért beszél, most már minden csak azon múlik, hogy a
kiválasztott személy megérdemelte-e az erőfeszítést.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Tudja, mit kell tennie,
és azt is jól érzi ezen a héten, hogy bár nehezebb, mégis ez lesz
a helyes út. Mégis nehezen veszi rá magát arra, hogy rálépjen,
mert attól fél, a környezete talán nem fogja majd megérteni.

Nyilas (november 23 - december 21) Ha nagyon igyekszik,
akkor még éppen időben végez egy fontos feladattal ahhoz, hogy
maradjon ideje valamire, amit már csak önmaga kedvéért csinál.
Sok energiát nyerhet most ebből a kikapcsolódásból.

Halak (február 20 - március 20) Lehet, hogy könnyebb lenne
az élete valaki nélkül, de ha úgy érzi, az illető megéri az áldozatot és a nehézségeket, akkor ne hagyja maga mögött! Talán
könnyebb, de magányosabb is lesz így a héten majd az útja.

