
Miskolci Napló
2021. május 15.  |  19. hét  |  XVIII. évfolyam 19. szám       Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

Május 11-én volt negyven éve annak, 
hogy Szabó Sándor lelkész vezeti a belvá-
rosi református gyülekezetet. Négy évti-
zed hosszú idő, nem is múlt el nyomtalanul 
a gyülekezet külsőségeit tekintve, és ami 
fontosabb: belül, lelkileg is megújult. A bel-
városi református közösség vezetője nem 
készült semmiféle ünnepséggel a kerek év-
fordulóra, mint mondja, „annál puritánabb 
ember, hogy ünnepeltesse magát”.

Portré a 6. oldalon

Negyven év egy szószékenNegyven év egy szószéken
Most olyan támogatásra van szüksé-

ge a DVTK-nak, amilyet mi kaptunk tíz 
évvel ezelőtt – mondta megkeresésünk-
re Vicente Arze. A hazájában élő egykori 
diósgyőri játékos nagy menetelést élt át 
a csapattal az NB II-ben – José Luqué-
val egyetemben. A piros-fehérek egykori 
csapatkapitánya szerint is az most a leg-
fontosabb, hogy az ultrák és a klub száz 
százalékig egy irányba menjenek.

Cikk a 9. oldalon

„Felszántottuk volna a pályát” „Felszántottuk volna a pályát” 

ÁTADJÁK A CSOKONAIT,  ÁTADJÁK A CSOKONAIT,  
LEZÁRJÁK A KISFALUDYTLEZÁRJÁK A KISFALUDYTTöbb hazai nagyváros-

ban – így Kazincbarcikán 
és Szegeden – már bevált, 
ezek mintájára alakítanák 
át Miskolc teljes óvodai 
rendszerét.

A tervek szerint a Batsányi 
János Óvoda lesz a város köz-
ponti óvodája, amely mind a 
32 miskolci intézmény mun-
káját összefogja, miközben a 
változásból az óvónők, a több 
mint 3600 ovis gyerek és a 
szülők semmit nem érzékel-
nek majd. Minden intézmény 
megtarthatja az egyéni arcu-
latát, és minden óvónő ugyan-
úgy fog dolgozni a csoportjá-
ban, mint eddig. A gyerekeket 

és a szülőket sem érinti a vál-
tozás.

Ellenben erősödhet a szak-
mai munka, és könnyebb lesz 
a forrásokra történő pályázás 
is. Az új rendszertől elsősor-
ban gazdaságosabb műkö-
dést várnak. A gyakorlatban 
annyi változik, hogy egy in-
tézményvezető gyakorolja 
majd a munkáltatói jogokat, 
mellette egy három szakmai 
igazgatóból álló menedzs-
ment osztja el a feladatokat 
a tagintézmények között. A 
párhuzamosságok megszün-
tetésétől forrásmegtakarítást 
várnak, amit a szakmai mun-
ka fejlesztésére fordítanának.

Folytatás a 3. oldalon

Átszerveznék  Átszerveznék  
a miskolci óvodákata miskolci óvodákat

Újabb szakaszába érkezik az Y-híd építése: a Csokonai utcai elke-
rülőszakasz szombati átadását követően vasárnap lezárják a régi 
vasúti híd még meglévő, Kisfaludy utcai ágát.

Az Y-híd kivitelezése miatt 
ettől a hétvégétől jelentősen 
változik a forgalmi rend Mar-
tinkertváros és a miskolci bel-
város között. Cseléné Figula 
Edina önkormányzati képvise-
lő a részletekről elmondta, má-
jus 15-én, szombaton átadják 
a közfogalomnak a Csokonai 

utca Fonoda utcára kivezető új 
szakaszát.

– Május 16-ától, vagyis vasár-
naptól viszont a kivitelező lezár-
ja a régi vasúti híd még meglévő, 
Kisfaludy utcai ágát, és igazából 
innentől jut valóban fajsúlyos 
szerep az egy nappal korábban 
átadott útszakasznak: az autó-

busz- és személygépkocsi-forga-
lom innentől ugyanis csak ezen 
a szakaszon haladhat majd át-
menetileg a Tiszai pályaudvar 
és a József Attila utca irányába 
– mondta a képviselő.

A munkálatok miatt – érte-
lemszerűen – vasárnap üzem-
kezdettől új útvonalon közle-
kedik a 3-as és 3A-s autóbusz 
– erről már a Miskolc Városi 
Közlekedési Zrt. adott ki rész-
letes tájékoztatást.

A régi vasúti híd lezárása mi-
att változik a 3-as és a 3A-s vá-
rosi járatok útvonala. Az MVK 
közlése szerint az autóbuszok a 
Tiszai pályaudvaron mindkét 
irányban a pályaudvar főépü-
lete előtt állnak meg, ezzel is 
biztosítva a villamosra és más 
autóbuszokra történő átszállási 
lehetőséget, valamint a Vasúti 
sorompó megállóhely mindkét 
irányban megszűnik.

Folytatás a 2. oldalon

Képviselőként Miskolc és 
a miskolciak szolgálatá-
ra esküdött fel, ugyanezt 
erősítette meg alpolgármes-
terként is. Interjú Szopkó 
Tiborral, Miskolc új alpol-
gármesterével.

– Meglepte-e a kinevezés?
– Már választások után szólt 

polgármester úr, hogy minden-
képp számít majd rám a város 
vezetésében, de a kinevezésre 
csak most került sor. Ezért vá-
ratlanul nem ért, hiszen jelez-
tem neki már 2019 őszén, hogy 
azt fogom tenni, amivel a mű-

ködést és a fejlődést tudom se-
gíteni. Ha alpolgármesterként 
számít rám, akkor azt. Ennek 
most jött el az ideje.

– Sokan fogalmazzák meg 
kritikaként, hogy miért pont 
most történt, amikor a korona-
vírus-járvány és a kormányzati 
elvonások kapcsán nehéz hely-
zetben van a város.

– Igen, ez egy jogos kér-
dés. Egyszerre érték nem várt 
és kiszámíthatatlan hatások a 
várost az elmúlt időszakban. 
Egyrészt nemcsak a pénz lett 
kevesebb, hanem ezzel párhu-
zamosan a feladat is több lett, 

ugyanis megsokasodtak a kö-
vetkező EU-s fejlesztési ciklus 
pályázataira, fejlesztési lehető-
ségeire való felkészüléssel kap-
csolatos teendők, amiket, ha a 
város vezetése mostantól nem 
végez, akkor elveszíti a lehető-
ségeket. Másrészt a város veze-
tése csak tavaly több mint 500 
millió forinttal működött ke-
vesebből, mint a korábbi veze-
tés, ráadásul nem kényszer ha-
tására takarékoskodott, hiszen 
amikor a tavalyi költségvetést 
elfogadtuk, még se pandémia, 
se kormányzati elvonások nem 
voltak. Takarékosan műkö-

dünk ma is: nincsenek luxuski-
adások, nem lesz szolgálati au-
tóm, nem tartunk fenn önálló 
alpolgármesteri apparátusokat, 
csak arra költünk, amire feltét-
lenül muszáj.

Folytatás a 3. oldalon

„Most van az első olyan helyzet, hogy „Most van az első olyan helyzet, hogy 
a politika lesz a főállásom”a politika lesz a főállásom”
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Újabb szakaszába érkezik 
az Y-híd építése: a Csokonai 
utcai elkerülőszakasz szom-
bati átadását követően vasár-
nap lezárják a régi vasúti 
híd még meglévő, Kisfaludy 
utcai ágát.

Folytatás az 1. oldalról
Az MVK hozzátette, az út-

vonalváltozás miatt a jelenleg 
érvényben lévő menetrendhez 
képest nem változik a járata-
ik száma, csak az indulási idő-
pontokban lesz néhány perces 
változás: a 3-as autóbusz a Búza 
térről többnyire változatlan idő-
pontokban indul, Szirma vég-
állomásról pedig maximum 2 
perccel később indul vissza; a 
3A-s autóbusz a Búza térről 2 
perccel korábban indul, viszont 
a Berzsenyi Dániel utcáról vál-
tozatlanok maradnak az indu-
lási időpontjai. A Volánbusz Zrt. 
korábban Martinkertvárost és 
Szirmát érintő járatai a követke-
ző időszakban Hejőcsaba érin-
tésével közlekednek.

– Az új forgalmi rend miatt a 
Csokonai utca mindkét oldalán 
megállni tilos táblákat helyez-
nek ki, viszont a parkolási prob-
lémák megoldása érdekében a 
Kisfaludy utca – Stromfeld utca 
között lakók az MVSC Sportte-
lep erre kialakított területét ve-
hetik igénybe. Ezen túl enge-
délyezett a parkolás a Kisfaludy 
utca – Alkotmány utca felé eső 
szakasz jobb oldalán, valamint 

az Alkotmány utca elején levő 
közterületen – ezt már Badány 
Lajos önkormányzati képviselő 
mondta el.

A politikus felhívta a figyel-
met arra is, hogy a gyalogos-
forgalom az MVSC pálya hát-
só bejáratának megnyitásával a 
MÁV területén keresztül halad-
va, a vasúti pálya alatt átvezető 
aluljárón keresztül jut ki a Pfaff 
Ferenc utcára. Ugyanitt halad a 
kerékpáros-forgalom is annyi 
korlátozással, hogy az aluljáró-
ban a kerékpár csak gyalogosan 
tolható.

A TS Hungária Kft. teherfor-
galma a Csokonai utca keleti 
irányából lesz biztosított. A TS 
Hungária Kft. kapuja és a Kis-
faludy utca között „tehergép-
járművel behajtani tilos” táblát 
helyeznek ki. Az utcába – az ott 
lakó ingatlantulajdonosokhoz - 
rakodási vagy építkezési céllal 
érkező tehergépjárművek szá-
mára az önkormányzat biztosí-
tani fogja a behajtási engedélyt.

Badány Lajos azt javasolta, 
hogy a Fonoda utca felé haladó 
személygépkocsik menjenek az 
Alföldi utcán keresztül, a kert-
város úthálózatát egyenletesen 
terheljék, elkerülendő a Csoko-
nai utcát érintő, indokolatlan 
forgalomnövekedést.

Az Y-híd építése tavaly szep-
temberben kezdődött a régi 
vasúti felüljáró Vörösmarty ut-
cai ágának bontásával. Azóta le-
bontották a vízügyi igazgatóság-

gal szemben lévő, az új Y-híd és 
a hozzá kapcsolódó közúti inf-
rastruktúra útjában álló lakó-
házakat és egyéb épületeket. A 
beruházó Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. szóvivője úgy 
fogalmazott, a munka folyama-
tosan halad, és a következő na-

pokban is igen látványos mun-
kálatok zajlanak majd.

– A hídpilléreken már el-
helyezték a mintegy huszonöt 
méter távolságot áthidaló, elő-
regyártott gerendákat, és a Kis-
faludy utca felé vezető ágnak a 
cölöpalapozása is nemsokára 

meg fog kezdődni. Ütemezetten 
halad a „legókockákra” hason-
lító támfalelemeknek a helyszí-
ni összeállítása, több helyen lát-
ható már a végleges szerkezet. 
Szintén nagyon látványos az a 
nehézállványzat, ami a majdani 
Y-híd központi része alatt épült 

fel, ennek tulajdonképpen az 
lesz a feladata, hogy az építkezés 
alatt megtartsa a szerkezetet – 
mondta Kiss Boglárka.

A több mint tizenhárom mil-
liárd forintba kerülő útfejlesztés 
várhatóan 2022-ben készül el.

Tajthy Ákos

Aktuális
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Vasárnap üzemkezdettől új útvonalon közlekedik a 3-as és 3A-s autóbusz 

A koronavírus-járvány mi-
atti veszélyhelyzet megszű-
néséig, vagyis várhatóan 
őszig meghosszabbította a 
kilakoltatási moratóriumot 
a kormány.

A moratórium általában 
november 15-étől április 30-
áig szokott tartani. Idén azon-
ban – miután lakhatási szer-
vezetek és az ombudsman is 
kérte – a kormány a moratóri-
um meghosszabbításáról dön-
tött. Májusban ugyanis elin-
dultak volna a kilakoltatások, 
a lakás nélkül maradó bérlők 
azonban – a járványhelyzet 
közepette – nehezen tudtak 
volna maguk gondoskodni a 
lakhatásukról, hiszen a kila-
koltatott családok befogadása 

vagy az albérlet keresése nem 
egyszerű az adott körülmé-
nyek között – mutatott rá la-
punknak dr. Kaposváriné dr. 
Bornemisza Emese, a Miskolc 
Holding Zrt. Ingatlangaz-
dálkodási Igazgatóságának 
lakáshasznosítási vezetője. 
Megtudtuk tőle azt is, hogy 
Miskolcon jelenleg húsz olyan 
bérlői család van, amelynek a 
végrehajtási eljárása kilakolta-
tási szakaszban van.

A minap a Magyar Köz-
lönyben kihirdetett, majd ha-
tályba is lépő rendelet értel-
mében ingatlanokat kiüríteni, 
valamint azzal összefüggés-
ben intézkedni, eljárási cse-
lekményt foganatosítani csak 
a veszélyhelyzet megszűnését 
követően lehet. A kilakoltatá-

si tilalom minden ingatlan ki-
ürítésére vonatkozik.

A lakáshasznosítási veze-
tő rámutatott, a kormányren-
delet hatálya igazodik a többi, 
veszélyhelyzet időtartamára 
bevezetett intézkedéseket tar-
talmazó kormányrendelet má-
jus 23-ai hatályához. – Jelen-
leg tehát annyi bizonyos, hogy  
május 23-át követő 15. napig 
nem lehet kilakoltatni. Várható 
azonban az is, hogy az Ország-
gyűlés újra felhatalmazza a 
kormányt a veszélyhelyzetre 
vonatkozó rendelkezésekről 
szóló kormányrendeletek ha-
tályának meghosszabbításá-
ra, és vélhetően a kilakoltatá-
si moratóriumról rendelkező 
kormányrendelet hatályát is 
meghosszabbítják. 

A kormány áprilisban be-
nyújtott törvényjavaslata értel-
mében a koronavírus-világjár-
vány elleni védekezésről szóló 
törvény hatálya az Országgyű-
lés őszi ülésszakának első ülés-
napját követő 15. napig tarta-
na, vagyis úgy tűnik, hogy a 
veszélyhelyzet nem a jelen állás 
szerinti május 23-án, hanem 
valamikor szeptemberben szű-
nik csak meg.

Kujan István

TOVÁBBRA SEM LEHET  TOVÁBBRA SEM LEHET  
KILAKOLTATNI KILAKOLTATNI 

Azok a helyiek, akik pénte-
ken éltek a lehetőséggel, a 
honvédség szakembereitől 
megkaphatták az egydózisú 
Janssen vakcinát.

Több mint száz lyukóbá-
nyai lakos beoltásában segí-
tett a honvédség oltóbusza, 
ami pénteken a miskolci ön-
kormányzat közreműködé-
sének köszönhetően látott el 
szolgálatot a Lyukói Közös-
ségi Ház udvarán. A helyiek-
nek a reggeli óráktól egészen 
este hat óráig volt lehetősé-
gük felvenni az oltást, a bu-
szon az egydózisú Janssen 
vakcinát kaphatták meg a 
városrész lakói.

Az általunk megkérdezett 
lakók örültek annak, hogy az 
oltás „házhoz érkezett”. László 
István azért oltatta be magát, 
mert a közeljövőben külföldön 
szeretne munkát vállalni. „Én 
már korábban regisztráltam, 
de hetek óta nem kaptam sem-
milyen jelzést. Ha nincs más, 
kivártam volna a soromat, de 
ez a lehetőség kényelmesebb 
volt, kapóra jött” – mondta.

Lövei Beáta a családjára sze-
retne vigyázni, ezért oltatta 
be magát. „Az nem mondom, 
hogy nem tartok az oltástól 
kicsit, de a gyerekek, a család 
védelme fontosabb szempont, 

ezért inkább beadattam” – 
hangsúlyozta.

Az oltási program lebonyo-
lításában részt vettek a Miskol-
ci Egészségfejlesztési Intézet 
(MIEFI), a Miskolci Egyesí-
tett Szociális, Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény 
(MESZEGYI) és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat hely-
ben dolgozó munkatársai is.

– A máltaiak 2014-től jelen 
vannak a lyukói szegregátum-
ban. Programjaink révén sok 
helyi családdal vagyunk napi 
kapcsolatban. Az önkormány-
zat felkérésére örömmel vet-
tünk részt a szervezésben és a 
lebonyolításban. Kollégáink 
feladata volt a helyiek tájékoz-
tatása, illetve a regisztrációban 
is sokaknak segítettünk, hi-
szen a Lyukóvölgy infrastruk-
turális adottságai miatt so-
kaknak nem volt lehetőségük 
otthon regisztrálni az oltásra 

– mondta Garbóczy Levente, a 
lyukóvölgyi program vezetője.

Miskolc alpolgármestere 
példaértékűnek nevezte azt az 
összefogást, ami az oltási prog-
ram sikeres lebonyolítása érde-
kében létrejött.

– Nagyon komoly szerve-
zési munka kellett ehhez azu-
tán, hogy a kormányhivatallal 
felvettük a kapcsolatot, és kér-
tük az oltóbuszt a Lyukóvölgy-
be. A három, a területen dol-
gozó szervezet mellett a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, 
valamint a helyben élő civilek 
is azért dolgoztak, hogy mi-
nél többen éljenek az oltako-
zás lehetőségével a mai napon 
– mondta Varga Andrea, aki 
hozzátette: bízik benne, hogy 
a programnak köszönhetően 
a városrészben is nő majd az 
oltási kedv, hiszen a minél na-
gyobb átoltottság mindannyi-
unk közös érdeke.                   T. Á.

Oltóbusz segített a lyukóvölgyieknek Oltóbusz segített a lyukóvölgyieknek 



Képviselőként Miskolc és a 
miskolciak szolgálatára eskü
dött fel, ugyanezt erősítette 
meg alpolgármesterként is. 
Interjú Szopkó Tiborral, Mis
kolc új alpolgármesterével.

Folytatás az 1. oldalról
– Mi a célja alpolgármester-

ként?
– Képviselőként Miskolc és 

a miskolciak szolgálatára es-
küdtem fel, ugyanezt erősítet-
tem meg alpolgármesterként is. 
Polgármester úr elsősorban a 
korábban említett fejlesztési te-
rületen számít rám, de számos 
más feladat is hozzám tartozik 
majd. Személyes célom nincsen. 
Úgy szeretném végezni a mun-
kámat, hogy tiszta lelkiismeret-
tel nézhessek választóim sze-
mébe, hiszen az ő akaratukból 
lehetek egyáltalán itt.

– Egy szavazattal győzött a 
körzetében, igaz?

– Így van! Egy szavazattal. 
Ugyan ellenfelem megtámadta 
a végeredményt, volt többször 
újraszámlálás is, de a különbség 
maradt egy szavazat. A demok-
rácia képes vicces dolgokra, de 

ez a szabály: aki több szavazatot 
kap, az győz. A választások után 
sok emberrel találkoztam, aki 
állította, hogy az ő szavazata volt 
a döntő. És mindenkinek igaza 
volt, az ő szavazatuk döntött.

– Momentumosként lett képvi-
selőjelölt. Milyen értékeknek sze-
retne érvényt szerezni alpolgár-
mesterként?

– Ez csak részben igaz, mert 
valóban tagja vagyok a Mo-
mentumnak, és pártpolitikus-
ként a Momentum irányelveit 
követem és követtem, de ön-
kormányzati képviselő a Ve-
lünk a Város támogatásával 
lettem, és ennek a frakciónak 
vagyok a tagja. Annak a frakci-
ónak, amelynek a munkájával a 
városvezetés ma működik. Kö-
zös értékeket és közös célokat 
határoztunk meg, amelyeket a 
polgármester úr a Nagy-Mis-
kolc programjában tett közzé. 
Ez a program kijelöli a város 
fejlesztésének az útját és a vá-
rosvezetés teendőit is, így az 
enyémet is, mert erre kaptunk 
felhatalmazást a választóktól.

– Milyen út vezetett az alpol-
gármesteri székbe?

– 2019 óta vagyok miskolci 
önkormányzati képviselő, de 
a közélet már nagyon régen 
része az életemnek, tulajdon-
képpen már a húszas éveimtől. 
Érdekelt a politika, érdekelt a 
képviselet, voltam tagja több 
ifjúsági szervezetnek, voltam 
önkormányzati képviselő Me-
zőcsáton, de sosem ebből él-
tem. Most van az első olyan 
helyzet, hogy a politika lesz a 
főállásom.

– Mivel foglalkozott eddig?
– Felsőfokú tanulmányaimat 

követően a versenyszférában 
helyezkedtem el és ott is töltöt-
tem több mint egy évtizedet, el-
sősorban az ingatlanszektorban. 
2014-ben a testvéremmel ven-
déglátós vállalkozást alapítot-
tunk, amely szerencsére egyre 
jobban megy, de már sajnos nél-
külem folytatják, hiszen alpol-
gármesterként meg kell szüntet-
ni az ügyvezetői státuszomat, az 
operatív teendőimet egyébként 
is már átvették a kollégáim és az 
öcsém.

– Ez az a cég, amivel kapcso-
latban támadta néhány sajtóor-
gánum?

– Így van. Bár őszintén nem 
értem, miért. Egy közlemény-
ben részletesen reagáltam 
minden vádra, sőt még többet 
is mondtam, a vagyonnyilat-
kozatom nyilvános, a törvé-
nyeknek eleget teszek, ráadá-
sul egy pizzériát üzemeltető 
kis vendéglátó-vállalkozásról 
van szó, ami semmilyen kap-
csolatban nem áll sem az ön-
kormányzattal, sem a közszfé-
rával. De ez sajnos ilyen. Az 
sem jó, ha az ember dolgo-
zott, mielőtt politikus lesz, az 
sem jó, ha vállalkozott, az sem 

jó, ha vezető volt, az sem jó, 
ha beosztott, az meg végképp 
nem jó, ha mindig is politikus 
volt. Szóval ha valaki támadni 
akar, az akkor is fog, ha nincs 
miért. Írt erről a Belga egy jó 
dalt. Az a baj...

– Ezek szerint nem akar a po-
litikai támadásokkal foglalkozni.

– Dehogy akarok! Ennél sok-
kal fontosabb feladatok vannak 
ma Miskolcon, például, hogy 
a város a lehető legtöbb forrást 
tudja megszerezni a következő 
EU-s fejlesztési ciklusban. Ez a 
fontos Miskolcnak és a miskol-

ciaknak, és én ezzel fogok fog-
lalkozni.

– Végezetül: mi a legsürgetőbb 
feladata?

– Hatékony és gyors munka-
szervezetet kell kialakítanunk a 
jövőbeni projektek fejlesztésére, 
világos feladatokkal és hatáskö-
rökkel, ügyesnek kell lenni és 
hatékonynak, mert senki nem 
fog ránk várni. Úgy kell dolgoz-
nunk, hogy annak látható ered-
ményei legyenek, mert csak a 
valódi teljesítmény hozhat si-
kert Miskolcnak. És mi ezért va-
gyunk itt.
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Képviselőként Miskolc és a miskolciak szolgálatára esküdött fel Szopkó Tibor. Fotó: Juhász Ákos

A virágosítás során kö
zel ötvenötezer egynyári 
növény kap helyet város
szerte.

Megkezdődött az egynyári 
növények ültetése a miskolci 
közterületeken – tájékoztat-
ta lapunkat a polgármeste-
ri hivatal. Az elültetett két-
nyári és hagymás virágok 
elvirítása után, a virágülte-
tés előfeltételének számító 
munkálatokat is elvégezte a 
Városgazda dísznövényker-
tészeti csoportja: gyomtala-
nítottak, felkapálták a virág-
ágyásokat, és eltávolították 
az elhalt növényeket is. A vi-
rágosítás során közel ötven-
ötezer egynyári növény kap 
helyet városszerte. Ültetnek 
begóniát, büdöskét, zsályát 
és záporvirágot is.

– Az ültetés a képviselői 
megrendelések teljesítésé-
vel kezdődött meg a Szent-

györgy úton és a Klapka 
György utcán, ahová a meg-
lévő virágfákat ültették be. 
A napokban befejeződött az 
Otthon tér beültetése, a kö-
vetkező hetekben pedig a 
Deák Ferenc tér, a lillafüredi 
Függőkert, a belváros, Mis-
kolctapolca és a Győri kapu 
virágágyásait szépítik majd 
meg az időjárás függvényé-
ben – írják.

A közlemény emlékeztet, 
a Városgazda feladata töb-
bek között a virágos terüle-
tek gondozása, és az ültetés 
után a dísznövénykertészeti 
csoport munkatársai foglal-
koznak az utógondozással 
is. „A szakemberek folya-
matosan öntözik, és több-
ször kapálással gyomta-
lanítják a virágágyásokat 
nyáron is, hogy a növények 
teljes pompájukban, sokáig 
díszítsék a várost” – zárul a 
közlemény.

Több hazai nagyvárosban 
már bevált, ezek mintájára 
alakítanák át Miskolc teljes 
óvodai rendszerét.

Folytatás az 1. oldalról
Az intézmények autonómiá-

ja megmarad a szakmai mun-
kában – hangsúlyozza Miskolc 
alpolgármestere. Varga Andrea 
azt is kiemeli a változás kap-
csán, hogy az átalakítást peda-
gógusok és szülői közösségek 
bevonásával tervezik meg.

– Az a legfontosabb, hogy a 
gyerekek érdekeit figyelembe 
véve egy olyan rendszert hoz-
zunk létre, amely a jövőben 
tervezhetően, rugalmasan és 
ésszerűen irányítható. Nyilván 
egy ilyen átalakításkor sok a 
bizonytalanság, ezért tartottuk 
fontosnak, hogy széles körben 
egyeztessünk, és minden kér-
désre tudjunk választ adni első 
kézből.

Az átalakításról végleges dön-
tés várhatóan a májusi 27-ei on-
line konzultáción születhet. Ha 
minden a tervek szerint alakul, 
akkor akár már idén létrejöhet a 
MIÓVI, azaz a Miskolci Integ-
rált Óvodai Intézmény.

Hidat képeztek
Hegedűs Andrea humánpo-

litikai tanácsnok beszélt a ter-
vezési folyamatról: előbb hidat 
„építettek” a városháza és az 
óvodai szervezet között, intéz-
ményvezetőkkel problématér-
képet készítettek, bejárták a 
helyi óvodákat, de megvizsgál-
ták a kazincbarcikai és a szege-
di jógyakorlatokat is.

– Hamar egyértelművé vált 
számunkra, hogy ez a helyes 

irány. Sok előnye van az integ-
rációnak minimális hátrány 
mellett. Úgy döntöttünk tehát, 
hogy ezekre az alapokra építe-
nénk fel a miskolci óvodaháló-
zatot – fogalmazott, hozzáté-
ve: az óvónők többsége várja a 
változást, mert nem volt haté-
kony az információáramlás, és 
az eszközbeszerzéseknél is ta-
pasztaltak aránytalanságokat.

Gazdaságos
Az átszervezés előkészítését 

már egy éve megkezdték, mint 
említettük, más városok jó pél-
dáit is megvizsgálták, hogy 
megalapozott döntést tudjanak 
hozni Miskolcon. Kazincbarci-
kán főleg finanszírozási okok 
miatt kezdték meg az átszer-
vezést a 2000-es évek közepén 
– tudtuk meg Klimon István 
alpolgármestertől. A Kazinc-
barcikai Összevont Óvodákat 
2005-ben hozták létre, előtte 
több mint tíz tagintézménnyel 
működött az óvodarendszer. 
A 2007-2008-as gazdasági vi-
lágválság aztán újabb beavat-
kozásra sarkallta az önkor-

mányzatot, intézményeket is 
be kellett zárniuk, így alakult 
ki a mostani struktúra. Jelenleg 
mintegy 800 gyerek jár a hat 
önkormányzati óvodába.

– Egy intézmény- és öt tag-
intézmény-vezetőnk van, ezt 
a rendszert jóval gazdaságo-
sabb fenntartani – tette hozzá. 
– Megtaláltuk a jógyakorlato-
kat, így nem kell attól tartani, 
hogy valami félresiklik a mű-
ködtetésben. Szakmailag a leg-
fontosabb, hogy a NAT-nak 
megfelelő nevelési tevékeny-
ség megfogalmazása egysége-
sen alkalmazható minden óvo-
dára. Az intézmények pedig 
ugyanazt a figyelmet és fejlesz-
tési lehetőséget kapják meg, 
egységes a szemlélet, az önkor-
mányzat pedig el tudja dönte-
ni, hol van a legnagyobb szük-
ség a forrásokra.

Fejlesztenek is
Szegeden 2004-ben hozták 

létre az Óvodák Igazgatósá-
gát (Szegedi ÓVI). A fenntartó 
polgármesteri hivatal lapunk 
érdeklődésére közölte: előtte 13 

óvodai körzet volt, amelyekhez 
összesen 52 tagóvoda tartozott. 
Azóta egy nagyobb átalakítás 
történt, amikor a gyermeklét-
szám csökkenése miatt 2016-
ban és 2017-ben öt tagóvodát 
zárt be az önkormányzat. Je-
lenleg a 45 tagóvodába 4026 
gyermek jár.

Az átalakítás melletti egyik 
döntő érv az volt, hogy így a 
tag óvodák egyenrangúak let-
tek. Az igazgatóság számos ter-
het (jogi, gazdálkodási, karban-
tartási, személyzeti kérdések) 
levett a tagóvoda-vezetők vál-
láról. Ezek sokkal hatékonyab-
ban végezhetők a központban, 
ahol rendelkezésre állnak az 
egyes területekre specializáló-
dott szakemberek.

Kiemelték: mivel az igazga-
tóság kialakítása tulajdonkép-
pen az óvodák részéről merült 
fel, és a döntést alaposan elő-
készítették, így a nevelőtestület 
támogatta az átalakítást, a szü-
lők pedig semmilyen változást 
nem érzékeltek.

A rendszer áthangolása 
után fejlesztésekre is futot-
ta: 2017 óta hét óvoda újult 
meg kívül-belül, most újítják 
fel a nyolcadikat. Ezek költsé-
ge több mint 2 milliárd forint, 
amiből 1,4 milliárd forint uni-
ós támogatás, ezt egészítette ki 
az önkormányzat 700 millió 
forint saját forrással.

Kiemelték, az egyenrangú 
partner tagóvodák között erő-
södött az együttműködés, az 
óvoda erős szakmai vezetés-
sel önállóan is tud képzéseket, 
továbbképzéseket szervezni a 
pedagógusoknak.

Kujan István
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A változásból az ovisok semmit sem érzékelnek majd. Fotó: 
Végh Csaba



Bántalmazás – erről a szóról 
a testi fenyítés jut eszünkbe, 
pedig a lelki terror is az. A 
családon belüli erőszak ellen 
fogtak össze a városvezetők 
helyi szervezetekkel. Erről 
beszélgettek a Miskolc TV 
stúdiójában, a felvételt hétfő 
este láthatják a nézők a Mis-
kolci Naplóban.

A közelmúltban jött létre 
Miskolcon a Kapcsolati Erő
szak Áldozatainak Támogatá
sára tervezett stratégia Varga 
Andrea alpolgármester javas
latára. A KEÁT tagjai jelző
szervi és eljáró szervi intéz
mények és szervezetek, a város 
pedig mint összekötő kapocs 
kíván jelen lenni közöttük. Az 
együttműködésnek külön ak
tualitást ad az a kialakult hely
zet, melyet a pandémia szült, 
és a hétköznapi ember számá
ra láthatatlan: az összezártság, 
a bezártság okán jelentősen 
csökkentek a segélykérések, a 
bántalmazóval több időt töltő 
áldozatnak nincsen lehetősége 
jelzést adni.

Doszpoly Orsolya, az Ál
dozatsegítő Központ vezető
je szerint alapvető probléma, 
hogy nem feltétlenül tudja 
azonosítani magát áldozatként 
a kapcsolati erőszakban élő. 
– Ráadásul a környezete sem 
veszi észre szorult helyzetét, 
pedig mindannyiunknak tár
sadalmi felelőssége, hogy tájé
koztassuk erről az áldozatot. A 
lényeg tehát, hogy jól kell tud
ni segíteni – mondta az Igaz
ságügyi Minisztérium által há
rom éve létrehozott szervezet 
vezetője.

Az Ökumenikus Segélyszer
vezet Krízisambulanciájának 
szakmai vezetője, Sándor-Len-
kei Aida elmondta, céljuk a 
társadalmi szemléletformálás 
is. – Sokan gondolják, hogy 
csak fizikai bántalmazással va
lósulhat meg a családon belü
li erőszak, holott a félelemben, 
az anyagi kiszolgáltatottságban 
tartás és a megalázás is annak 
számít. Fontos, hogy a bántal
mazottak kilépjenek kapcso
latukból – mondta, hozzátéve, 
az új platform létrehozásával 
arra számítanak, hogy hatéko
nyabban tudják végezni mun
kájukat.

A Krízisambulancia Miskol
con működik, de ellátja a régi

ót, eddig huszonhét áldozat
nak nyújtottak segítséget, van, 
akinek anyagilag is.

Miskolc hatósági osztályá
nak feladatköre tavaly janu
ártól kibővült, az intézmény 
hatáskörébe került a család
védelmi koordinációs feladat
ellátás is. A bántalmazottat 
meghallgatjuk, tájékoztatjuk 
a jogairól – nyilatkozta Szabó 
András osztályvezető. Emellett 
pszichológiai, jogi és mentálhi
giénés segítséget nyújtanak.

A Miskolci Egyesített Szoci
ális, Egészségügyi és Gyermek
jóléti Intézmény gyermekjólé
ti és szociális feladatokat lát el. 
A MESZEGYI igazgatója, Gúr 
Péter elmondta, a téma kap

csán kulcsfontosságú lehet a 
már meglévő jelzőrendszer. 
– Óriási félelem van a bán
talmazott félben, hogy tude 
megnyugtató lehetőséget kap
ni. Azt gondolom, sok olyan 
jó kimenetelű eseten vagyunk 
túl, ami a többieknek is pozitív 
példa lehet  fogalmazott.

Ha ön áldozatnak érzi ma
gát, vagy a környezetében lát 
olyan személyt, aki párjától, 
szüleitől szenved, hívja a 112t, 
a rendőrséget vagy egyéb áldo
zatsegítő vonal számát, hiszen 
kötelességünk segíteni.

A Miskolc Televízió közéle
ti magazinja hétfőn este 18:25
kor kezdődik.

Répássy Olívia
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Két nőstény oroszlánnal az 
oldalán megérkezett Zeusz 
Nyíregyházáról.

Zeusz egy 10 éves hím 
oroszlán, mellette két, egyaránt 
8 éves „feleség” vette birtokba 
az újonnan elkészült kifutót. 
A Nyíregyházi Állatparkban 
is egy falkát alkottak, kölyköt 
is neveltek, így amikor meg
érkeztek, már nem kellett időt 
tölteni az összeszoktatással.

Az új lakók az intézmény 
ökoturisztikai fejlesztésének 
keretében érkeztek Miskolc
ra. Ennek a projektnek szá
mos eleme van: az afrikai fa
jokat bemutató terület egy új 
épülettel és kifutóval bővült, 
ahol immár a Száhelöveze
tet reprezentáló állatokat lát
hatnak az érdeklődők.

– A 38 éves történetünk so
rán mindig nagy hangsúlyt fek
tettünk a környezeti nevelésre. 
Az a célunk, hogy felhívjuk az 
emberek figyelmét a különbö
ző természeti problémákra, il
letve, hogy mit tehetünk ezek 
ellen. Manapság a leggyakrab
ban emlegetett globális kör
nyezeti probléma a klímavál
tozás, aminek egyik legerősebb 
hatása, az elsivatagosodás, az 
afrikai Száhelövezetben je

lentkezik. Amikor lehetősé
günk nyílt egy új bemutatóház 
felépítésére, akkor ezt a terüle
tet választottuk tematikának. 
Amikor pedig az állatfajokat 
választottuk ki, akkor termé
szetes volt, hogy oroszlánokat 
mutassunk be; ezek az állatok 
minden állatkertben a legnép
szerűbb lakók közé tartoznak 
– mutatott rá Veress Tamás, a 
miskolci állatkert gyűjteményi 
vezetője, aki felhívta arra is a 
figyelmet, hogy a miskolci ál
latkertnek soha korábban nem 
volt még oroszlán lakója.

A 419 millió forintos be
ruházás révén új fogadó
központ épült a látogatók 
számára, létrejött a Száhel 
bemutatóépület, valamint 
felújították a Tigrisházat.

– Miskolc számára az egyik 
kitörési pont a turizmus fej
lesztése. Szeretnénk a négy ön
álló turisztikai desztinációnkat 
lehetőség szerint egy szintre 
hozni, és ezeket összekapcsol
ni – emelte ki Miskolc polgár
mestere az oroszlánok érkezése 
kapcsán megtartott sajtótájé
koztatón. Lillafüred, a Bükk ka
puja pedig ebben kiemelten 
fontos, egyik állomása a párat
lan természeti értékekkel ren
delkező állatkert megújulása. 
– Az intézmény most új attrak
cióval bővült, ami nem csak a 
miskolciak, de az ide látogató 
turisták számára is új élménye
ket nyújt majd – mutatott rá 
Veres Pál, aki első „örökbefoga
dója” lett Zeusznak.

Kujan István

A Selyemréti Strandfür-
dő csökkentett kapacitás-
sal már a héten kinyitott, 
de a következő hetekben a 
járvány miatt bezárt összes 
fürdő és a teljesen új Ellip-
sum is kitárja a kapuit.

Jól haladnak a munkák a 
miskolctapolcai Ellipsum Él
mény– és Strandfürdő építésé
nél. A létesítményt üzemeltető 
Miskolci Fürdők Kft. ügyveze
tője érdeklődésünkre elmond
ta, jelenleg a kert építésénél 
tartanak, új fűszőnyeget fek
tetnek le a teljes kinti területen. 
Az élményfürdőben egy közel 
négyezer négyzetméteres na
pozóteret is kialakítanak majd. 
Itt jelenleg a tereprendezés, il
letve szintén a füvesítés zajlik.

– A munkaerőtoborzás, a 
meghallgatások és a felvételek 
szintén jól haladnak, rövidesen 
megkezdődik az új dolgozók 
betanítása is. Ezzel párhuza
mosan történik a gépészeti be
rendezések, illetve a vízforgatók 
beüzemelése, az élményelemek 
kipróbálása, szinkronizálása is 
– mondta Koreny György.

Az Ellipsum a tervek szerint 
június második felében fogad
hat először vendégeket, a Se
lyemréti Strand viszont május 

11én, vagyis a város napján, 
féléves üzemszünet után, meg
nyitotta a kapuit. A fürdőkomp
lexumban egyelőre az úszó– és 
a dögönyözőmedence üzemel.

– Az ülőmedence, illetve a 
hátsó úszómedence a tervek 
szerint a pünkösdi hétvégétől 
üzemel majd. Gyereknapra pe
dig a gyermekmedencét és a 
csúszdát is megnyitjuk – hang
súlyozta Koreny György.

A járványügyi szabályok 
szigorú betartása azonban to
vábbra is kötelező. A Miskolci 
Fürdők első embere elmond
ta, a fürdőbe való belépéshez 
szükséges a védettségi igazol
vány, illetve egy személyi igazol
vány vagy a jogosítvány, amivel 
a vendég tudja magát igazolni. 
„18 év alatti látogatók részére 

nincs szükség ezekre, viszont 
igazolni kell nekik is, hogy 18 
éven aluliak. Az épületben, il
letve belépéskor, valamint az 
öltözőben kérjük a fürdőven
dégeket a maszk használatára” 
– jelentette ki az ügyvezető, aki 
hozzátette még: természetesen 
a medencék környékén nem 
kell maszkot hordani. A régi 
szabályok azonban kötelezőek, 
így például a papucs viselése.

A barlangfürdő viszont 
egyelőre még zárva marad. 
Ahogyan arról korábban be
számoltunk, itt komolyabb 
munkálatokra van szükség. A 
kőzetfelület vizsgálatát és hely
reállítását követően a remé
nyek szerint júliusban nyithat 
ki a turisztikailag is kiemelt je
lentőségű fürdő.              SP, TÁ

A nyitásra készülnek az Ellipsumban. Fotó: Juhász Ákos Zeusz Nyíregyházáról érkezett Miskolcra. Fotó: M. L.
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Miskolcon élő olvasónk le-
vélben érdeklődött, hogy a 
15 éves fia által örökölt in-
gatlant hogyan lehet érté-
kesíteni. Milyen szabályok 
vonatkoznak a kiskorú 
ingatlaneladására?

A Polgári Törvénykönyv 
szerint kiskorú az, aki 18. élet
évét nem töltötte be. Cselek
vőképtelen az a kiskorú, aki 
a 14. életévét nem töltötte be. 
A 14 és 18 év közötti személy 
korlátozottan cselekvőképes.

A 14. életévét be nem töl
tött gyermek nevében törvé
nyes képviselője jár el, míg a 
korlátozottan cselekvőképes 
személy jognyilatkozatának 
érvényességéhez a törvényes 
képviselő hozzájárulása is 
szükséges. Vagyis 14. életévtől 
18. éves koráig a gyermek mel
lett a törvényes képviselő jog
nyilatkozata is szükséges a jog
ügylethez. A kiskorú gyermek 
tulajdonában álló ingatlan el
adására irányuló szerződés a 
gyámhatóság jóváhagyására is 
szorul. A gyámhatóság mindig 
a gyermek érdekeit szem előtt 
tartva vizsgálja a szerződést, és 
ennek megfelelően dönt an
nak jóváhagyása vagy elutasí
tása felől.

Az ingatlanra vonatkozó 
szerződések ügyvéd kénysze
resek, így a kiskorú eladó át
ruházásra irányuló szerződé
sét is ügyvéd által szerkesztett 
és ellenjegyzett okiratba kell 

foglalni. A megkö
tött szerződést 
be kell nyújta
ni a jóváhagyás 
iránti kérelem
mel a gyámha
tósághoz. Csatol
ni kell továbbá a hatóság felé 
az ingatlan 3 hónapnál nem 
régebbi adó és értékbizonyít
ványát vagy ingatlanközve
títésre feljogosított bármely 
szerv értékbecslését, kivéve, 
ha az ingatlan értékét az ille
tékhivatal 6 hónapnál nem 
régebben már megállapította.

A gyámhivatal a jognyilat
kozat jóváhagyása során az 
eset összes körülményét mér
legelve azt vizsgálja, hogy a 
jogügylet a gyermek érdekeit 
szolgáljae. Főszabály szerint 
a szerződésben meghatáro
zott vételárat a kiskorú nevé
re nyitott speciális banki be
tétben kell elhelyezni, vagy 
a gyermek részére legalább 
ugyanolyan vagy nagyobb 
értékű ingatlant vásárolni. Az 
adásvételi szerződés megkö
tése során további problémát 
jelenthet az is, ha a gyermek 
és a törvényes képviselője kö
zött érdekellentét áll fenn az 
adásvételi szerződés megkö
tése során. Ez esetben a gyám
hatóságnak eseti gyám kiren
delése iránt kell intézkednie a 
gyermek jogainak megóvása 
érdekében.

dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Kiskorú tulajdonában Kiskorú tulajdonában 
álló ingatlan eladásaálló ingatlan eladása
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Az összezártság, a bezártság okán jelentősen csökkentek a segélykérések. Fotó: pixabay
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A koronavírus miatt má-
sodik éve kényszerült arra 
a város közössége, hogy a 
korábbiaknál jóval csende-
sebben és szűkebb körben 
ünnepeljen.

A hagyományoknak meg-
felelően koszorúzással vette 
kezdetét Miskolc város napjá-
nak ünnepi programsorozata 
május 11-én. A város koráb-
bi polgármestereinek sírjainál 
Veres Pál, Miskolc első embere, 
Varga Andrea Klára és Szopkó 
Tibor alpolgármesterek, vala-
mint Ignácz Dávid jegyző rót-
ták le kegyeletüket.

A Deszkatemetőben Gálffy 
Imre és Szentpáli István, a 
Mindszenti temetőben Hal-
may Béla, Honti Béla és Tóth 
Dezső, a Mindszenti evangéli-
kus temetőben Kriza Ákos, az 
avasi református temetőben 
pedig Horváth Lajos, Soltész 
Nagy Kálmán és Marjalaki Kiss 
Lajos síremlékénél helyezték el 
a kegyelet és a megemlékezés 
virágait.

Csendes ünnep
Az esemény végén ünne-

pélyes keretek között vonták 
fel a nemzeti lobogót és Mis-
kolc város zászlaját az Avasi 
kilátónál. Ezt követően nap-
közben viszont az érvényes 
járványügyi szabályoknak 
megfelelve visszafogottan ün-
nepelt a város közössége: a 
csendet csak a miskolci zeneis-

kolások minikoncertjei törték 
meg. Az Egressy Béni-Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Is-
kola növendékei kedden 10 és 
13 óra között a Szent István té-
ren, az Erzsébet téren, a szín-
ház jegypénztára előtt és a Vil-
lanyrendőrnél derítették jobb 
kedvre a miskolciakat.

A Miskolc Televízió idén is 
egésznapos műsorfolyammal 
készült Miskolc város napjára, 
melyben a város történelmének 
fontosabb állomásai mellett fel-
idézték a legemlékezetesebb 
eseményeket, és megismer-
tették mindenkivel a miskolci 
embereket is. A műsorfolyam 
zárásaként a városi tévé képer-
nyőjén debütált a Bíborszél kul-
tikus Miskolc-dalához készült 
vadonatúj videoklip is, mely-
nek készítésében munkatársa-
ink is részt vettek.

A hagyományoknak megfele-
lően a polgármester is köszöntöt-
te Miskolc közösségét. Ezt azon-
ban Veres Pál a járvány miatt 
már második éve nem a megszo-
kott helyszínen, a Szent István té-
ren mondta el, hanem videóüze-
netben továbbította a miskolciak 
felé a Miskolc TV-ben, illetve a 
közösségi médiában.

Nagy, közös család
A városvezető beszédében az 

együvé tartozás és az összefogás 
fontosságára hívta fel a figyel-
met. Mint fogalmazott, Miskolc 
a mi nagy, közös családunk.

– Miskolcinak lenni… Sors? 
Döntés? Választás? Én azt hi-
szem, szerencse. Tudják, az 
íreknek van egy amolyan szó-
lásmondás-féleségük, amit va-
lahogy így lehetne lefordítani: 
„Ha elég szerencsés vagy ahhoz, 

hogy ír lehess, akkor ÉPP ELÉG 
szerencsés vagy.” Én úgy érzem, 
épp elég szerencsés vagyok, hi-
szen miskolci lehetek. Része egy 
nagy, összetartó családnak. Az 
Önök családjának, a Mi közös 
családunknak. És ez olyan sze-
rencse, amiért hálás vagyok éle-
tem minden egyes napján – je-
lentette ki Veres Pál.

A városünnep tehát idén is 
sok szempontból rendhagyóra 
sikerült a járvány miatt. Elma-
radtak a családi és közösségi 
rendezvények és a koncertek 
is. És bár a díjazottak névsorát 
nyilvánosságra hozták, a váro-
si kitüntetések és díjak átadása, 
az ünnepi közgyűlés idén is el-
maradt a hagyományos május 
11-ei időpontban. Ezt a tervek 
szerint várhatóan augusztus 
20-án tartanák meg.

Tajthy Ákos

A zenekar a Miskolc Tele-
víziót kérte fel, hogy foly-
tatva az együttműködést, 
új klipet forgasson a Mis-
kolc című kultikus „város-
dalhoz”.

– A Miskolci Kulturális 
Központnál dolgozó bará-
tunknak, Acsai Sándornak 
támadt az a gondolata, hogy 
készítsünk egy új klipet a régi 
számunkhoz, de egy új hely-
színen – idézte fel lapunk 
érdeklődésére Fábián Zsolt, 
a nívódíjas Bíborszél éne-
kes-frontembere. – Az évek 
során egyébként legalább há-
rom videós verzió jelent meg 
a dalhoz: a hivatalos mellett 
forgott egy klip a DVTK-val, 
és egy a T-Dance-es lányok-
kal közösen. De így sem volt 
kérdés, hogy Miskolc egyik 
„szerelemhelyén”, Lillafüre-
den is megénekeljük a dalt.

A nótát 2012-ben írták 
a Miskolci Lokálpatrióta 
Egyesület pályázatára.

– Az elmúlt 9 évben ma-
gunk is éreztük a közönség 
szeretetét. Egyértelműen 
összekötöttek minket a dal-
lal. Bevallom őszintén, én 
nem gondoltam volna, hogy 
ekkorát megy a dal, ennyire 
felkapott és időtálló lesz. Mi-
nimum kétszer le kell nyom-
ni egy buliban – teszi hozzá 
Zsolt nevetve.

A Miskolc tehát abszolút 
eljutott a közönségéhez, so-
rait álmunkból felébredve 
is fújjuk. Mi a titka? – kér-
deztük a frontembert. – Azt 
hiszem, sikerült jól megfog-
ni a miskolci életérzést, az 
itteniek gondolkodásmód-
ját. Szoktam mondani: egy 
dal annyit ér, amennyi eljut 
belőle az emberekhez. És 
ez tényleg betalált, nagyon 
hamar elért azokhoz, akik-
nek és akikről szólt. Abszo-
lút mindenki azonosulni tud 
vele a legkisebbektől az idő-
sebbekig.

K. I.
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Kilenc pályamű közül válasz-
tották ki azt a logót, amely 
tükrözi az értékteremtő, 
értékőrző, nemzeti funkciót, 
utal Miskolc városára, erősít-
heti a lokálpatriotizmust és 
az identitástudatot.

Március végén írt ki nyílt pá-
lyázatot a Miskolci Települési 
Értéktár a logó megtervezésére, 
a nyertest Miskolc város napján 
mutatták be a városházán. A pá-
lyázaton akár miskolci diákok, 
de helyi alkotó profi és amatőr 
művészek is részt vehettek. Áp-
rilis végéig kilenc pályamű ér-
kezett be, ezek közül választotta 
ki egy szakmai zsűri a legalkal-
masabbnak vélt alkotásokat. Ezt 

követően a Miskolci Települési 
Értéktár Bizottság tagjai elé ke-
rültek a pályaművek – döntésük 
alapján a „Málnakrém” jeligével 
beadott logóterv lett a nyertes, 
amit a marketing és reklám te-
rületen nagy szakmai tapaszta-
latokkal rendelkező, ismert mis-
kolci lokálpatrióta, Nagy Sándor 
tervezett. A keddi eredményhir-
detésen Szebeni Péter vette át a 
nevében az első hellyel járó, 50 
ezer forint értékű ajándékutal-
ványt.

– Őrizzük meg a jelenben 
a múlt értékeit – ezt a gon-
dolatot jeleníti meg a nyertes 
logó – tolmácsolta Nagy Sán-
dor gondolatait Szebeni Péter. 
– Felfedezhetők benne Mis-

kolc város címerének egyes 
elemei, a magyar zászló színei 
a nemzeti identitást erősítik, 
a feliratok betűtípusai pedig 
szintén a modern és az archa-
ikus korokat elegyítik. Azt hi-
szem, azonnal felismerhető 
logót sikerült megalkotni.

Szebeni Péter azt is elmond-
ta, hogy a nyertes Nagy Sándor 
az idősebb és a fiatal generáció 
közötti távolság leküzdéséért 
tevékenykedő Következő Ge-
neráció Alapítványnak aján-
lotta fel a nyereményét. Mind-
ketten itt önkéntesek.

A Miskolci Települési Érték-
tár Bizottság 2013 decemberé-
ben alakult, azóta kezeli a helyi 
nemzeti értékek gyűjteményét, 

amely immár 50 „miskolciku-
mot” tartalmaz hét szakterületi 
kategóriában (agrár– és élelmi-
szergazdaság, épített környezet, 
ipari és műszaki megoldások, 
kulturális örökség, sport, ter-
mészeti környezet, turizmus és 
vendéglátás).

Varga Andrea alpolgármes-
ter elmondta, a legtöbb – szám 
szerint 32 – értéket a kulturális 
örökség kategóriában regiszt-
ráltak az eltelt 7 év alatt, ami 
jól tükrözi a városnak a kultú-
rához való szoros kötődését. 
Ide tartozik a többi közt a Mis-
kolci Nemzeti Színház, a Di-
ósgyőri vár, a tapolcai bencés 
apátság maradványai, vagy ép-
pen a Selmeci Műemlékkönyv-
tár. Kiemelte, számos helyi érték 
– egészen pontosan 39 – a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Értéktárnak is része már. – Ez 
azt mutatja, hogy Miskolc érté-
kei megyei szinten is fontosak és 
elismertek – hangsúlyozta.

Elhangzott: közös érde-
künk, hogy az értékgyűjtésbe 
minél több társadalmi sze-
replő bekapcsolódjon. Mivel 
alulról építkező kezdemé-
nyezésről van szó, a Miskolc 
közigazgatási területén fel-
lelhető, illetve az itt létreho-
zott nemzeti érték felvételét 
a települési értéktárba bárki 
kezdeményezheti írásban, a 
polgármesterhez címzett ja-
vaslatában.

Kujan István
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Szabó Sándor lelkipásztor 
hivatása leképeződésének 
tartja négy évtizedes mun-
káját, melynek során külső-
leg és lelkileg is megújult a 
belvárosi gyülekezet.

Május 11-én volt negyven 
éve annak, hogy Szabó Sándor 
lelkész vezeti a belvárosi refor-
mátus gyülekezetet. Négy évti-
zed hosszú idő, nem is múlt el 
nyomtalanul a gyülekezet kül-
sőségeit tekintve, és ami fonto-
sabb: belül, lelkileg is megújult. 
A belvárosi református közösség 
vezetője nem készült semmiféle 
ünnepséggel a kerek évforduló-
ra, mint mondja, „annál puritá-
nabb ember, hogy ünnepeltesse 
magát”. Abba viszont belement, 
hogy a Miskolci Napló hasábja-
in bemutassuk őt és pályáját.

Szabó Sándor 1952-ben szüle-
tett a Hajdú-Bihar megyei a Vér-
tesen. Debrecenben tanult, előbb 
a Református Kollégium gimná-
ziumában, később a Debreceni 
Református Teológiai Akadémi-
án. Két testvére van, legfiatalabb 
testvére szintén a lelkipásztori 
hivatást választotta, Debrecen-
ben fejezte be szolgálatát.

Miskolcra 1974-ben, a teoló-
gia elvégzését követően került, 
először segédlelkész lett a püs-
pöki hivatalban. Itt ismerkedett 
meg későbbi feleségével, aki-
től három gyermeke született: 
Eszter, Márton és Zsófia. A bel-
városi gyülekezetbe 1981-ben 
hívták meg lelkipásztornak.

– Az úgy volt, hogy 1981-ben 
a húsvét utáni vasárnap hívtak 
el ide bemutatkozó szolgálatra. 

Emlékszem akkoriban épp fel-
újítás alatt volt a templombel-
ső, így állványok takarásában 
prédikáltam a gyülekezetnek, 
amelynek ezt követően kellett 
dönteni, szeretnének-e engem 
lelkipásztornak, avagy sem. Az 
igazsághoz persze hozzátarto-
zik az is, hogy talán nem volt 
nehéz a döntésük, hiszen a se-
gédlelkészi előéletem okán jól 
ismertek, akkorra már sok sze-
mélyes baráti, testvéri kapcso-
lat fűzött ide. Végül is az tör-
tént, hogy megválasztottak, és 
a fellebbezési idő letelte után 
éppen május 11-ei dátummal 
állították ki a koncesszát, ami 
a lelkészi állás elfoglalására 
szóló tanúsítvány. Csak hálát 
tudok adni a Jóistennek, hogy 
negyven éven át egy szószéken, 
egy gyülekezetben végezhet-
tem a lelkipásztori szolgálato-
mat – kezdi a visszaemlékezést 
a lelkész.

Mint mondja, gyülekezetépí-
tői munkáját – amelyet hivatása 
leképeződésének tekint – meg-
határozta a rendszerváltozás, 
melynek előszelét már 1978-79 
körüli, skóciai tanulmányaitól 
fogva megérezte, itt látta elő-
ször milyen az, amikor a té-
vénézők előtt, élő egyenesben 
dől el egy demokratikus vá-
lasztás végeredménye. „Ez volt 
az az időszak, mikor Margaret 
Thatcher, az Egyesült Királyság 
miniszterelnöke, II. János Pál 
pápa, Ronald Reagan, ameri-
kai elnök és legkésőbb Mihail 
Gorbacsov, a Szovjetunió utol-
só elnöke, szóval ezek a korsza-
kos személyiségek kifejtették 

tevékenységüket a világpoliti-
kára, ami ahhoz vezetett, hogy 
– mint minden kelet-európai 
országban, nálunk is erjedés-
nek indult az aktuális politi-
kai rendszer. És én ezt már ott, 
akkor éreztem. Ezzel a tudattal 
kerültem a belvárosi gyüleke-
zetbe, aminek volt egy idősko-
rú, komoly hitben járó, elköte-
lezett imádkozó magja és egy 
ifjúsági, gyermek-istentisztele-
tekre járó cso port. Ezt a két kö-
zösséget kellett párhuzamosan 
vezetni a kezdetekben”.

Dolgos évtizedek
A fiatalok számára renge-

teg programot szerveztek már 
a nyolcvanas években, ami-
nek köszönhetően egyre töb-
ben érdeklődtek a gyülekezeti 
élet iránt, igazi, nagyságrendi 
változást azonban a rendszer-
változás hozott, amikor a hit-
tanoktatás az általános isko-
lákban is elkezdődött. „Ebből a 
közösségből körülbelül négy-
öt lelkipásztor került ki, akik 
most a hazai református egy-
házban szolgálnak, ma már ők 
is középkorúak.”

A gyülekezetépítés nem-
csak lelki munkát, hanem 
tényleges építést, fejlesztést is 
jelentett a belvárosi gyüleke-
zet életében. Lelkészi mun-
kájának kezdetén még tartott 
a Kossuth utcai református 
templom külső-belső felújítá-
sa, ezt követően pedig 1984-
ben átadták a Kossuth utca 17. 
szám alatt az egyházkerüle-
ti székházat, amely – főként a 
nagyterem – kiemelten fontos 

helyszíne volt a gyülekezet kö-
zösségépítő rendezvényeinek. 
A rendszerváltozás után, a ki-
lencvenes években Mészáros 
István püspök mellett püspö-
ki titkárként is dolgozott. „Itt 
kaptam feladatul azt, hogy az 
1945 után államosított egyhá-
zi ingatlanok – így többek kö-
zött a Lévay József Református 
Gimnázium Kálvin János ut-
cai épületének – visszavételé-
nél működjek közre. Történe-
tesen a mi egyházközségünk 
jussa volt a lebontott Bató-ház 
is, a kárpótlásból kapott pénz-
ből vásároltuk meg a Kossuth 
utca 15. szám alatti ingatlant, 
ahová egy ifjúsági missziós 
központot álmodtunk. A tör-
ténethez hozzátartozik az is, 
hogy ekkoriban ért egy hatal-
mas trauma. Egészségi állapo-
tom váratlanul megrendült, és 
sokáig az is bizonytalan volt, 
életben maradok-e. Ekkor fo-

gadalmat tettem Istennek, 
hogyha megtartja az életemet, 
az ő dicsőségére felépítem ezt 
a bizonyos központot – meséli 
Szabó Sándor.

Imái meghallgatásra talál-
tak: a belvárosi gyülekezet ve-
zetője felépült a betegségből, 
és ígéretét is megtartotta. A 
Nyilas Misi Házat 2003-ban 
adták át, és a létesítmény mű-
ködése újabb lendületet adott 
a lelkipásztor munkájának. 
„Ezután ismét a templom re-
konstrukciója következett, 
ami 2006-ban az Eszter ha-
rang felújításával kezdődött, 
2013-ig pedig kívülről-belül-
ről megújult az egész épület. 
Most, a szolgálatom végéhez 
közeledve pedig még sikerült 
megújítanunk a Palóczy ut-
cai, egykori parókiaépületün-
ket is – teszi hozzá (erről né-
hány hete részletesen is írtunk 
lapunkban).

Üzenet haza
Szabó Sándor két év múlva 

lesz hetvenéves, amikor az egy-
házi szabályok szerint át kell ad-
nia a stafétát. Amint hozzáteszi, 
igyekszik erre keveset gondolni, 
mert aktív emberként tart ettől 
egy kicsit, hiszen azt sem tudja 
pontosan, hogyan kell egy lel-
késznek visszavonulnia. És bár 
két évig még biztosan meghall-
gathatók gondolatai a Kossuth 
utcai templom szószékéről is, la-
punk hasábjain keresztül is üzen 
a következő nemzedéknek:

– Azt kívánom mindenki-
nek, hogy tartsák meg az Isten-
nek tett fogadalmukat. Legyen 
az konfirmáció, házasságkötés 
és egyéb, az Isten színe előtt 
tett eskü. Mindenki tartsa meg 
ezt a fogadalmat, mert a terem-
tő egyszer számon fogja azokat 
kérni” – zárta gondolatait Sza-
bó Sándor.

Tajthy Ákos
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A piacot a járványügyi 
szabályokra való tekintet-
tel egyelőre még nem kísé-
rik színpadi programok és 
kézműves– foglalkozások.

Május 16-án piacként tér 
vissza a Miskolci termelői 
nap. Délelőtt kilenc és délután 
egy óra között ismét várják a 
helyieket és a városba látoga-
tókat egyaránt az Erzsébet té-
ren, ahol beszerezhetik ked-
venc kézműves portékájukat 
és minőségi bioélelmiszereket 
is – írja szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott közleményében a 
Miskolci Kulturális Központ.

– A járványügyi szabályok-
ra tekintettel színpadi prog-
ramok és kézműves-foglal-

kozás ezúttal nem kísérik a 
piacot – hangsúlyozzák.

A szervezők mindenkitől 
kérik az érvényben lévő elő-
írások betartását. Szájmaszk 
viselése a termelői nap te-
rületén kötelező. Javasolják, 
hogy a vásárlók tartsanak 
egymástól másfél méter tá-
volságot. További kérésként 
fogalmazták meg, hogy a ter-
mékeket ne fogják meg kéz-
zel, kérjék az eladó segítségét.

A közlemény emlékeztet, a 
termelői nap hat éve töretlen 
sikernek örvend. Találkozási 
pontot jelent a termelők és a 
fogyasztók között, elősegítve 
így a tudatos vásárlást; emel-
lett pedig lehetőséget bizto-
sít a helyi őstermelőknek is.

Visszatér a termelői Visszatér a termelői 
nap az Erzsébet térrenap az Erzsébet térre Május 20-ától várja látoga-

tóit a Herman Ottó Mú-
zeum. Több helyszínen 
kínálják még ki nem futott 
tárlataikat, de már készül-
nek új kiállítások bemuta-
tására is. Továbbá prog-
ramokban is bővelkednek 
hamarosan.

A fokozatos újranyitást látja 
járható útnak a Herman Ottó 
Múzeum vezetése. A Görgey 
utcai épületet március 16-ától 
bővítik, de várják régi és új lá-
togatóikat védettségi igazol-
vánnyal. Erről Szolyák Péter 
igazgató beszélt sajtótájékozta-
tón. – Főépületünkben a Pan-
non-tenger Múzeum három 
tárlata látogatható május 20-
ától: az Őserdei ösvényeken, A 
Kárpátok ásványai és a Dinók 
földjén. Ezeken túl a Képtár is 
nyitva van, aminek magját je-
lenleg most még a Petró-gyűj-
temény adja, de a felújítás után 
a Kövesi-gyűjteménnyel bő-
vül. Új formájában majd csak 
jövőre látható – mondta az 
igazgató, aki hozzátette, szá-
mos kedvezményt kínálnak. 
– Szeretnénk előnyben része-
síteni az egészségügyi dolgo-
zókat, akiknek családjukkal 
együtt nyolcvan százalékos 
kedvezményt biztosítunk a ve-
szélyhelyzet végéig. Az önkor-

mányzati fenntartású intéz-
mények munkavállalói pedig 
ötven százalékos kedvezmény-
nyel léphetik át kapuinkat csa-
ládjukkal – mondta.

Az intézmény árai nem vál-
toztak, a biztonság érdekében 
azonban azt kérik látogatóik-
tól, használják maszkjukat a 
kiállítóterekben.

A Görgey utcai épületen túl
A lillafüredi Herman Ottó 

Emlékház ez év végére új ál-
landó tárlattal bővül, Vendég-
ségben Herman Ottónál cím-
mel. A Pele-lak nyáron végig 

nyitva lesz, hogy különböző 
rendezvényeket fogadjon.

Hajdú Ildikó általános igaz-
gatóhelyettes arról számolt 
be, több kiállítást is meghosz-
szabbítottak június 6-áig azok 
korábbi rövid nyitvatartá-
sa miatt. – F. Balogh Erzsébet 
Hazatérés című tárlata a Rá-
kóczi-házban látogatható má-
jus 20-ától. Ez egy Miskolcról 
indult alkotóművész nagyon 
izgalmas anyaga. Az emberi 
test teljesítőképességét ábrá-
zoló Teljesítmény című kiállí-
tásunkat is meghosszabbítot-
tuk, mint ahogy a Budapesti 

Illusztrációs Fesztivál tárlatát 
is. Június 12-ére tervezzük az 
elmaradt XXV. Miskolci Téli 
Tárlat megnyitását – sorolta, 
hozzátéve szeptember 19-éig 
látogatható az iskoláknak is 
ajánlott Sziklától a kőbaltáig. 
Május 27-én a Miskolci Galé-
riában nyílik a Mazsaroff-díjas 
Dombovári Ágnes kiállítása.

A Petró-ház csak június 26-
án nyit, mert ott egy új kiállítást 
állítanak össze: a Szalay Lajos 
művészetében megjelenő har-
cot elegyítik a vágó-, szúró- és 
lőfegyverek anyagával. 

Répássy Olívia

Fokozatosan nyit újra a múzeumFokozatosan nyit újra a múzeum

A Dínók földjén című kiállítás is látogatható. Fotó: Mocsári László

„Azt kívánom mindenkinek, hogy tartsák meg az Istennek tett fogadalmukat.” Fotó: Juhász Ákos



A budapesti és országos Bar-
tók Tavasz létrehozásával 
új helyzet jött létre, amely 
Miskolc számára bezár egy 
ajtót, de egyúttal ki is nyit 
egy másikat, ugyanakkor a 
város továbbra is elkötele-
zett a Bartók Plusz Opera-
fesztivál megrendezése mel-
lett – hangsúlyozza Veres Pál 
polgármester.

A városvezető közleményt 
adott ki szerdán, amiben rea-
gált Kesselyák Gergely lemon-
dására a fesztiváligazgatói po-
zícióról.

– Mindenekelőtt köszönöm 
neki, hogy Bartók és a város 
különleges találkozását 2001-
ben Hegyi Árpád Jutocsával és 
Müller Péter Sziámival megál-
modták, és ezt az álmot meg-
mutatták a miskolciaknak és 
Európának – fogalmaz Veres 
Pál. – Miskolc nagy múltú ze-
nei öröksége erősödött meg ál-
taluk és került a szakmai figye-
lem középpontjába. Miskolc a 
„bartóki örökség” egyik fontos 
őrzője lett, így nyilatkoztak er-
ről a Bartók-leszármazottak is.

A polgármester felelevení-
ti, hogy a második évtized egy 
új szakmai irány megfogalma-
zása szerint folytatódott, mely 
törekvést a város lehetőségei-
hez mérten támogatta.

– Az újkori opera megszüle-
tésében a miskolci fesztivál fon-
tos szerepet vállalt, ugyanakkor 
az a varázs, ami a nézőket esté-
ről estére a színházba hívta, el-
maradt. Az évről évre csökkenő 
bevétel miatti plusztámogatást 
már sem a kulturális kormány-
zat, sem a város önkormányzata 

nem tudta vállalni. Éppen ezért 
Kesselyák Gergely igazgató úr 
lemondását értem, és megér-
tem, hiszen az elmúlt másfél 
évben – ismerve a város célja-
it és lehetőségeit – kollégáival 
végigkövette a miskolci opera-
fesztivál megőrzése irányába 
tett városvezetői lépéseket és 
döntéseket. Leveléből kiderül 
számomra, hogy ő is belátta és 
felmérte azt, hogy a budapesti 
operahagyományok feléleszté-
sével, valamint a budapesti és 
országos Bartók Tavasz létre-
hozásával új helyzet jött létre, 
amely Miskolc számára bezár 
egy ajtót, de egyúttal ki is nyit 
egy másikat. Azon dolgozunk 
kollégáimmal, hogy beléphes-
sünk rajta.

Veres Pál hangsúlyozza: Mis-
kolc továbbra is elkötelezett 
amellett, hogy amint lehetsé-
ges, a város újra megrendezze 
a Bartók Plusz Operafesztivált.

– Azokat a vádakat, misze-
rint a városvezetésnek más 
lenne a szándéka, határozot-

tan visszautasítom, hiszen an-
nak ellenére, hogy az elmúlt 
évben a járványhelyzet nem 
tette lehetővé e nívós zenei ün-
nep megrendezését, Miskolc 
önkormányzata finanszírozta 
a fesztiváliroda működését – 
fogalmaz a polgármester, aki 
megköszönte Kesselyák Ger-
gelynek áldozatos munkáját, 
amivel „beírta magát Miskolc 
aranykönyvébe”.

Kesselyák nyílt levelében 
egyebek mellett úgy fogalmaz, 
nincs kétsége afelől, hogy a 
Bartók Tavasz „a jövőben ní-
vós komolyzenei rendezvé-
nyekkel gazdagíthatja Miskolc 
kulturális életét, a város zene-
szeretőinek örömére”. – Ma-
gam is szívesen fogok szerepet 
vállalni karmesterként vagy 
rendezőként, ha erre felkérést 
kapok. A Bartók Tavasznak 
azonban van menedzsmentje, 
így az én fesztiválalkotó szere-
pemre nincs szükség.

A Bartók Plusz Operafesz-
tivál 2020-ban ünnepelte 

volna 20. jubileumát, a pan-
démia azonban megakadá-
lyozta ezt. 2021-ben is nagy 
kérdés volt, hogy meg lehet-e 
szervezni a miskolci opera-
ünnepet. A kormány dönté-
se értelmében mindenesetre 
két nagy komolyzenei fesz-
tivál azért lesz Magyarorszá-
gon. Az egyik a Bartók Ta-
vasz, a másik pedig a Liszt 
Őszi Fesztivál. Miskolc pol-
gármestere már februárban 
arról nyilatkozott lapunknak, 
hogy tárgyalásokat folytattak 
Káel Csabával, a MŰPA ve-
zérigazgatójával, aki ezeknek 
a fesztiváloknak a felelőse, 
főszervezője. A tárgyalások 
arról szóltak, hogy Miskolc 
és a miskolci Bartók Plusz 
valamilyen formában kap-
csolódhasson a Bartók Ta-
vasz eseményeihez – mondta, 
hozzátéve, hogy így miskolci 
programok kapnak lehetősé-
get a Bartók Tavasz program-
jában, és Miskolcra is érkez-
hetnek események.

A város elkötelezett  A város elkötelezett  
az operafesztivál mellettaz operafesztivál mellett

Miskolc a „bartóki örökség” egyik fontos őrzője lett. Fotó: Végh Csaba
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A kortárs világirodalom 
jeles művészei érkeznek 
júniusban régiónkba. A 
nemzetközi nagyok mel-
lett a magyar költészet 
kiválóságai is bemutatkoz-
nak az ország első nemzet-
közi lírai eseményén. 

Író-olvasó találkozók és 
zenei események. A világ 
poeticájának központjává 
válik Sárospatak és tágabb 
környéke, így Miskolc is jú-
nius közepén, ezzel egy hi-
ánypótló programmal bővül 
a térség kulturális kínálata. 
A I. Rimay Nemzetközi Köl-
tészeti Fesztivált több hely-
színen rendezik meg június 
9. és 13. között.

Papp Ferenc, a Rimay Já-
nos Alapítvány kuratóriumi 
elnöke a szerdai beharan-
gozó sajtótájékoztatón el-
mondta, mindenhol öröm-
mel és nyitott szívekkel, 
kapukkal várták őket ha-
táron innen és túl. Miskolc 
mellett a fesztivál helyszíne 
lesz Sárospatak, Szerencs, 
Tokaj, Sátoraljaújhely, de 

Királyhelmec (Szlovákia), 
Kisvárda, Szatmárnémeti és 
Beregszász is várja a látoga-
tókat.

Balázs F. Attila költő, a 
fesztivál igazgatója kiemel-
te, hogy Magyarországon 
ez lesz az első nemzetkö-
zi költészeti fesztivál, ezért 
kiemelten fontos, hogy ne 
egyszeri alkalom legyen. – 
Amennyiben a közönség 
mellett a szakma és a sajtó 
is pozitívan fogadja, idővel 
nemcsak az ország, hanem 
Közép-Európa egyik legje-
lentősebb költészeti feszti-
váljává válhat.

Erre pedig minden esély 
megvan, hiszen már az első 
fesztivál olyan neveket vo-
nultat fel, mint Bill Wolak, 
Agnieszka Herman, Serfő-
ző Simon, Halmosi Sándor, 
Vass Tibor vagy éppen La-
ura Garavaglia és a feszti-
vál díszvendége, az irodalmi 
Nobel-díjas Herta Müller, 
akivel a fesztivál második 
napján a Miskolci Egyete-
men találkozhatnak a líra 
szerelmesei.

Költészeti fesztivált Költészeti fesztivált 
rendeznek Miskolcon rendeznek Miskolcon 

Május 15., szombat
12:00 és 14:00 Ébredés a természettel – 

szakvezetéses séta, Avasi Arborétum/
Dr. Adorján Imre fenyőkert

14:00 X-Faktor meghallgatás, 
Tudomány és Technika Háza

15:00 Élményfestés, Dugas Galéria
17:00 DVTK – FTC – Női NB I., DVTK 

edzőközpont
17:00-23:00 Slágerterasz, Block 

Bistro
Május 16., vasárnap
8:00 Nagy Lajos Királyunk Erdejében 

Egyéni Teljesítménytúra, Diósgyőri 
Kézműves Alkotóház

9:00-13:00 Miskolci termelői nap – 
piac, Erzsébet tér

10:00-15:00 Szakrális helyek a 
Bükkben, Bükkszentkereszt, 
Kossuth utca (temetővel szemben)

Május 20., csütörtök
9:00-17:00 (hétfő kivételével naponta) 

Őserdei ösvényeken, A Kárpátok 
ásványai, Dinók földjén, Pannon-
tenger Múzeum

9:00-17:00 (hétfő kivételével 
naponta) F. Balogh Erzsébet: 
Hazatérés, Rákóczi-ház

18:00 Visszatérés: sóletvacsora élő 
klezmerzenével, Malom Étterem

Május 21., péntek
Május 23-áig, naponta 8:00-18:00 

Nemzetközi Díjlovagló Verseny, 
Szilvásvárad, Lipicai Lovasközpont

Május 22., szombat
9:00 X. Görömbölyi terepfutó verseny, 

I. Hegyi Váltófutó Országos 
Bajnokság, Görömbölyi pincesor

9:10 Végig a 26-os út mellett – a 
Vasutas Természetjáró Baráti Kör 
túrája, Sajószentpéter, edelényi 
elágazás autóbusz-megálló

13:00 Nahaj Akusztik – koncert 
jótékonysági nappal, Medvetalp 
Bistro

Május 30-ig, naponta 14:00-22:00 
Csáki Tünde: Az érzelmek tánca 
– festménykiállítás, Művészetek 
Háza

Naponta 9:00-19:00 Vadasparki séta, 
Miskolci Állatkert és Kultúrpark

MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem:
Május 13., csütörtök – 19., szerda, 

naponta 16:30 Kutyák és macskák 
3.: A mancs parancs, 19:00 Egy 
évem Salingerrel

Május 20., csütörtök – 26., szerda, 
naponta 16:30 David Copperfield 
rendkívüli élete, 19:00 Spirál

Művészetek Háza: Béke-terem:
Május 13., csütörtök – 19., szerda, 

naponta 17:00 Egy évem 
Salingerrel, 19:30 Gyilkos szerepben

Május 20., csütörtök – 23., vasárnap, 
naponta 17:00 New Orleans: A 
zene városa, 19:30 Napsugár

PROGRAMAJÁNLÓ 
Május 17-én ismét megnyíl-
nak a miskolci művelődési 
házak a látogatók előtt.

A Művészetek Háza, az Ifjú-
sági és Szabadidő Ház, az Ady 
Endre Művelődési Központ, 
a Vasgyári Közösségi Ház, a 
Görömbölyi Művelődési Ház 
és a Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház, valamint a Lovagi 
Tornák Tere is várja az érdek-
lődőket a járványügyi szabá-
lyozásokkal összhangban.

Az intézményekbe védettsé-
gi igazolvány felmutatása mel-
lett lehet belépni. Védőmaszk 
használata javasolt, de nem kö-
telező. Létszámkorlátozást az 
intézményekben nem vezetnek 
be. Az épületekbe kizárólag vé-
dettségi igazolvánnyal rendel-
kező, 18 év feletti, illetve 18 év 
alatti hozzátartozója léphet be. 
A védettségi igazolványok sze-
mélyi igazolvánnyal vagy út-
levéllel együtt érvényesek. Hat 
év feletti gyermek személyi 
azonosságát diákigazolvánnyal 
vagy személyi igazolvánnyal el-
lenőrizhetik a munkatársak.

A közművelődési intézmé-
nyekbe érkező, 18 év feletti 
csoportok védettségi igazol-

vánnyal léphetnek be, de a 18 
év alatti csoportokat a jelen-
legi szabályozás szerint nincs 
lehetőség fogadni. Kivételt 
képeznek azok a csoportok, 
ahol sporttevékenységet foly-
tatnak, és rendelkeznek spor-
tolói igazolvánnyal vagy mű-
vészeti képzésben vesznek 
részt iskolai keretek között. 
Ezeket a 18 év alatti csopor-
tokat és a felnőttképzésben 
részt vevő érintetteket védett-
ségi igazolvány nélkül is fo-
gadják, de belépéskor hőmé-

réssel ellenőrzik, és számukra 
kötelező a kézfertőtlenítés és 
a maszkhasználat.

Májustól az Erzsébet téren 
és Diósgyőrben – a Lovagi 
Tornák Tere előtt található 
Vásártéren - is termelői pia-
cok várják az érdeklődőket. 
Május 16-án a belvárosban, 
június 12-én Diósgyőrben 
szervezik az első piacot.

A korlátozások miatt ha-
gyományos gyermeknapi 
program megtartására nincs 
lehetőség; ám május 30-án a 

Művészetek Házában és az 
Ady Művelődési Házban is 
gyermekprogrammal várják 
a családokat. A Művészetek 
Házában a Keszekusza varázs-
pálcája mesemusicalt, az Ady 
Művelődési Házban a Süsü a 
sárkány gyermekelőadást te-
kinthetik meg az érdeklődők.

A művelődési házak meg-
hirdették nyári napközis tá-
boraikat, melyek megszerve-
zésére abban az esetben lesz 
mód, ha a járványügyi ren-
delkezések ezt lehetővé teszik.

ÚJRANYITNAK AZ MKK INTÉZMÉNYEIÚJRANYITNAK AZ MKK INTÉZMÉNYEI

Hagyományos gyermeknapi programra még nincs lehetőség. Fotó: Mocsári László
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Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

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

ÖN IS HIRDETHET  ÖN IS HIRDETHET  
ÚJSÁGUNKBAN.ÚJSÁGUNKBAN.
Keresse hirdetésszervezőinket!Keresse hirdetésszervezőinket!

Az akció érvényes: 2021. 05. 15-tól 2021. 05. 21-ig 
Palmolive szappan, 90 g 169 Ft 139 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs 499 Ft 399 Ft
Vanessa WC-papír, 10 tekecs, 54,9 Ft/tekercs 699 Ft 549 Ft
Calgon vízlágyító, 500 g, 1698 Ft/kg 949 Ft 849 Ft
Aquella antibakteriális nedves kendő, 80 db-os        999 Ft 799 Ft
Well Done hidegzsíroldó, pumpás, 750 ml, 1198,66 Ft/l       999 Ft 899 Ft
PVC asztalterítő, 140 cm, széles, 899 Ft/fm 999 Ft 899 Ft
Famylux folyékony mosószer, 4 l, 299,75 Ft/l 1399 Ft 1199 Ft
Silan öblítő, 2775 ml, 468,10 Ft/l 1499 Ft 1299 Ft
Casting Creme Gloss 1799 Ft 1499 Ft
Surf mosókapszula, 30 db-os, 53,3 Ft/db 1999 Ft 1599 Ft
Zománcfesték fehér, barna, 0,75 l, 2665,33 Ft/l 2499 Ft 1999 Ft
Héra belső falfesték, 2 l, 1149,5 Ft/l 2499 Ft 2299 Ft
Lazurán Aqua 3 in 1, 0,75 l, 4265,33 Ft/l 3599 Ft 3199 Ft
Diszperzit mennyezeti, 14 l, 357,07 Ft/l 5899 Ft 4999 Ft 
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 1699,8 Ft/l                 9499 Ft 8499 Ft

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

Infóvonal:  
46/400-225 
pannonvital.eu

Kapható: Pátria Alma Patikában, vagy  
az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központban. 

Vörösborkivonatot, trans-rezveratrolt,  
szőlőmagkivonatot és polifenolokat tartalmazó étrend-
kiegészítő. Tejfehérje, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

Vegye fel a harcot az érelmeszesedéssel!

SZÍV-ÉR SZÍV-ÉR 
BALANCE!BALANCE!

Hirdetés

HÁZI KENYEREK  
AZ ÖREGTŐL!

Választhattok sima, sokmagvas, aszalt paradicsomos, sült hagymás, burgonyás 
kenyereink közül, fehér illetve félbarna kivitelben.

Ha egy jó kenyérre vágytok, adjátok le előrendeléseiteket  
előző nap 16:00-ig, és másnap 11:00-től várunk sok szeretettel!
Miskolc, Horváth Lajos utca 11.,  
étterem nyitvatartása 7:00-21:30 +36 46 550 550

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

Egy nem éppen szelíd motoros 
cikázik a miskolci utcákon. Mi-
vel a kilencvenes évek elején még 
nem sok böhöm nagy kétkerekű 
van a városban, a rendőröknek is 
feltűnik a bravúros vezetés. Utol-
érhetetlen az utakon, időnként 
finoman hátradőlve, egy keréken 
cselezve szlalomozik az autósok 
között. Majd amikor megcsíp-
nék, ránt egyet a gyújtáskapcso-
lón, s éghasadásszerű mennydör-
géssel hozza a frászt az üldözőire. 
Végül önként adja meg magát a 
rendőröknek. Leveszi a bukó-
ját, mutatja az amerikai okmá-
nyait, s a rendőrök legnagyobb 
megdöbbenésére nem egy fiatal 
vadmotorossal találják magu-
kat szembe. Ő Velencei János – 
mindannyiunknak csak Kuksi, 
aki túl a hatodik ikszen is legé-
nyesen megüli a lóerők százaitól 
duzzadó japán vasparipáit.

Kinézetre nagy, ősz szakál-
lával, akár a Mikulás is lehet-

ne, jószíve, jólelkűsége alapján 
teljes joggal. Vagy akár egy 
soha fel nem nőtt nagy gyerek, 
akinek egyetlen játékszere az 
erős, utolérhetetlen sebességre 
képes motorok. A hazatelepü-
lése után egyszerre négyet, a 
kedvenceit, mind hazahozza.

Mivel az óceánon túl többszö-
rös gyorsasági világbajnokként 
vállalkozásában autó- és motor-
szereléssel foglalkozott, hiányzik 
neki a benzingőzős, olajos mű-
hely illata. Ha csak teheti, állan-
dó vendége Kilián István Csaba-
vezér úti szervizének. Itt árulja 
el, van neki egy, még Ameriká-
ban szabadalmaztatott terve, 
amelyet minél előbb szeretne a 
gyakorlatban is megvalósítani. 
A nagy elmék fejében hamar 
összeáll a kép, de a kivitelezés 
nem is olyan egyszerű.

Titusz - a Kilián-műhely leg-
jobbja -, Tóth Tibor megérti, át-
látja az ötletben rejlő lehetősé-

get. Mondja, Kuksi a két- és a 
négyütemű motorok előnyeit 
akarta ötvözni. A félezer köb-
centis Java salakmotorblokkon 
kezdik az átalakítást. A szívó- és 
a kipufogószelepek kombináció-
jával nő a motor ereje és a gyor-
sasága. Az itteni kétfokozatú vál-
tóknál ez a konstrukció óriási 
előnyt jelentene.

Kuksi emlékezetem szerint 
1995 nyarán hunyt el. Félkész 
motorját torzóként hagyja 
maga mögött. Sajnos a szerelők 
maguktól, már a tervrajz alap-
ján se képesek befejezni a nagy 
művet. Titusszal megbeszéljük, 
megkeressük a félbemaradt 
motor prototípusát. Több szem 
többet lát alapon, hátha rájö-
vünk, mi kell még ahhoz, hogy 
ez a csodamotor életre keljen 
Csipkerózsika-álmából. Még 
annak is nyomába eredünk, ki-
derítjük, kik örökölhették meg 
a szabadalom értékesítési jogát.

Hogy idáig miért nem tettük? 
Nos, a válaszom elég prózai. A 
tragédia után sokáig nem ocsúd-
tunk fel. Kuksit a miskolci Mind-
szenti temetőben búcsúztatták. 
A temetésén rengetegen voltak, 
még azok a motoros rendőrök 
is eljöttek, akik néhány évvel ko-
rábban becserkészték, utaztak rá. 
Majd tisztelői, rajongói lettek a 
vezetéstudományának. Sok trük-
köt megtanított nekik. Cserébe 
háborítatlanul durrogtathatta a 
motorját az éjszaka is.

Kilián Pista ötlete volt, Kuk-
si búcsúztatásán a legkedvesebb 
motorja is jelen legyen. Kihozták 
a műhelyből a sírkertbe, hogy a 
szertartás végén beindítsák. Tud-
ták, Brumi hangja mennyei zene 
a fülnek. Ám Brumi bánatában 
nem indult be. Sokáig köszörül-
ték az önindítóját, három szerelő 
próbálta életre kelteni, de hiába. 
Megnémult, nem akart búcsúzni 
a gazditól…           Szántó István

Jegyzet

Brumi bánatában megnémultBrumi bánatában megnémult

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

MÁJUS 17., HÉTFŐ: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:50 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Miskolci Napló (köz-
életi magazin), 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Hon-
véd7 (honvédelmi magazin), 19:35 
Üzleti negyed, 20:00 Híradó ism., 
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Mis-
kolc TV Retro: Miskolci séták – A 
belváros közepe, 20:50 Miskolc 
TV Retro: Miskolci séták – Az 
Avas, 21:20 Képújság

MÁJUS 18., KEDD: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése, 09:20 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelen-
tés, 19:25 Pann ergy MVLC – Kapos-
vár vízilabda-mérkőzés, 21:00 Hír-
adó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 
21:20 Képújság

MÁJUS 19., SZERDA: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Egészségpercek, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés ism., 19:30 Basszus-
kulcs – Arrange Service ism., 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:25 Helyfoglaló 
2021 – Bring Me Green, 21:05 
Basszuskulcs extra – EDDA 2. 
ism., 22:00 Képújság

MÁJUS 20., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Prome-
nád (kulturális magazin), 18:55 Én 

is táncolnék 3. szé-
ria 4. rész, 19:00 
Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Helyfog-
laló 2021 - Our Last Drop, 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelen-
tés, 20:25 Ez Miskolc – Élő nép-
művészet Diósgyőrben, 20:50 
Ez Miskolc – Diósgyőri vár, 21:20 
Képújság

MÁJUS 21., PÉNTEK: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Suhanj ve-
lem!, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Fogadó-
óra ism., 20:00 Helyfoglaló 2021 
- Március, 20:20 Én is táncolnék! 
3. széria 4. rész ism., 20:25 Mis-
kolc TV – Retro: 50 éves az Avas 
Táncegyüttes, 21:10 Képújság

MÁJUS 22., SZOMBAT: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 11:00 Képúj-
ság, 18:00 Krónika (heti hírösz-
szefoglaló), 18:20 Miskolci Napló 
ism., 18:50 A rézhegyek királynő-
je, 19:00 Krónika ism., 19:20 Su-
hanj velem! ism., 19:50 Én is Tán-
colnék veled 3.széria 4. rész ism., 
20:00 Krónika ism., 20:20 Csiniba-
ba, 22:05 Képújság

MÁJUS 23., VASÁRNAP: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 11:20 Képúj-
ság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Kró-
nika, 18:20 Játékszünet 11. rész, 
18:25 Promenád (kulturális ma-
gazin) ism., 19:00 Krónika (ism.), 
19:25 Valahol Európában, 21:10 
Képújság

A Miskolc Tv Hívőszó című 
műsorában május 16-án, 
vasárnap 16 órától a Desz-
katemplomból közvetíte-
nek. 

Igét hirdet: Harangozó Dóra 
lelkipásztor.

Csütörtökön, pénteken és 
szombaton fél 6-kor, az esti 
szentmise előtt gyóntatási 
ügyeletet tartanak a Mind-
szenti-templomban. Pünkösd 
napjain elsőáldozások és bér-
málások lesznek városszerte 
a katolikus templomokban. 

Az ünnep után az esti szent-
misékkel visszaállnak a fél 
7-es időpontra a Mindszen-
ti-templomban.

A Deszkatemplomban má-
jus 16-a a konfirmáció va-
sárnapja lesz. Az ünnepi is-
tentisztelet délelőtt 10 órakor 

kezdődik, ahonnan online 
közvetítést is tartanak.  

A belvárosi evangélikus temp-
lomban vasárnaponként 11 órá-
tól van istentisztelet, pünkösd-
kor ez ünnepi lesz, valamint 
pünkösdhétfőn is ugyanekkor 
kezdődik a szertartás.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK



4–0-ra nyert a MOL Fehér-
vár vasárnap az élvonalból 
tizenegy év után kieső DVTK 
vendégeként a labdarúgó NB 
I utolsó, 33. fordulójában.

Nem sikerült szépen bú-
csúznia az élvonaltól Zo
ran Zekic együttesének, mely 
szurkolóira sem támaszkod-
hatott. Hiába engedtek be ol-
tási igazolvánnyal nézőket, az 
ultrák a stadionon kívül ma-
radtak, így demonstrálva a ki-
esés, a gyenge játék és a klub-
vezetés ellen.

A horvát tréner nagyon csa-
lódottan, de rendkívül őszin-
tén nyilatkozott a lefújás után:

– Ez nem volt teljesítmény, 
egyáltalán nem működtünk 
csapatként, az utcáról össze-
szedett emberek jobban sze-
repeltek volna. Érthető a szur-
kolóink csalódottsága.

Most már viszont csak elő-
re kell tekinteni, és arra kon-
centrálni, hogyan kerülhet 
minél hamarabb vissza az 
első osztályba a piros-fehér 
csapat – ezt emelte ki az ál-
talunk megkérdezett két volt 
DVTK-játékos is, akiknek 
2011-ben rögtön sikerült a 
feljutás.

José Luque, a DVTK egy-
kori csapatkapitánya szerint 
mindenkinek egy irányba kell 
húznia.

– Az alapoktól kell min-
dent újrakezdeni, és most az 
a legfontosabb, hogy az ult-

rák és a klub száz százalékig 
egy irányba menjenek. Együtt. 
Mert nagyon nehéz szezon 
következik. Emellett olyan 
játékosok kellenek, akik itt 
akarnak játszani, akik érzik, 
mit jelent ebben a klubban 
szerepelni, ehhez a városhoz 
tartozni. E két hozzávaló nél-
kül nincs recept. Persze sike-
rülhet, mert pénzzel jó játéko-
sokat lehet venni. De pénzen 
nem vehetsz elhivatottságot, 
sem a klub vagy a város irán-
ti szeretetet – mondta lapunk-
nak a klub spanyol legendája.

A hazájában, Bolíviában élő 
Vicente Arze a nagy tavaszi 
menetelést emelte ki, amikor 
14 (!) mérkőzést nyert meg 
sorozatban a csapat.

– Hét ponttal voltunk az NB 
II éllovasa mögött, és kevés 
esélyünk volt a feljutásra. Ak-
kor érkeztünk Luquéval, és vé-
gül két fordulóval a vége előtt 
bajnokok lettünk. Ami sze-
rintem a legfontosabb: meg-
értettük, mit jelent a DVTK 
Miskolcnak. Láttuk, mennyi 
szurkoló jön csak az edzése-
inkre, a felkészülési találko-
zókra. Éreztük, mennyit jelent 
nekik a Diósgyőr, így csakis 
száz százalékot nyújthattunk. 
Felszántottuk volna a pályát, 
ha a földön kellett volna fejel-
ni, annak is álltunk elébe, még 
verekedtünk is volna, hogy 
boldoggá tegyük őket. A szere-
tet, amit a mez iránt éreztünk 
mi is, elengedhetetlen volt a si-

kerhez. Már ott vagyunk az NB 
II-ben, ezzel nem tudunk mit 
kezdeni. Most olyan támoga-
tásra van szüksége a DVTK-
nak, amilyet mi kaptunk tíz 
évvel ezelőtt. Mert bajban is-
merszik meg az igazi szurkoló, 
a sikervonatra pedig mindenki 
felszáll – összegzett a már visz-
szavonult középpályás.

Kérdés, milyen vonalat vá-
laszt a következő szezonra a 
DVTK vezetése; marad pár lé-
giós, elesve így az MLSZ-for-
rástól, vagy megpróbálják 
csak hazai futballistákkal ki-
vívni a feljutást.

A két labdarúgóval készült 
bővebb beszélgetést a jövő hé-
ten olvashatják a minap.hu-n.

Soós Péter

A tavaszi Bükki Kerék-
páros Teljesítménytúrán 
több mint kétszázhat va-
nan vettek részt.

Huszonegyedik alkalom-
mal rendezték meg múlt 
hétvégén a Bükki Kerékpá-
ros Teljesítménytúrát, ez-
úttal tavasszal (a sportese-
ményt korábban többnyire 
ősszel, az Európai Mobilitá-
si Héthez kapcsolódva tar-
tották). A több mint két év-
tizedes múltra visszatekintő 
programot eleinte a Vörös-
marty Művelődési Ház ter-
mészetjáró szakosztálya 
szervezte meg, de csaknem 
tíz éve már, hogy a Zöld 
Kapcsolat Egyesület átvet-
te ezt a feladatot.  F. Nagy 
Zsuzsanna egyesületi elnök 
elmondta, azért döntöttek 
úgy, hogy megszervezik a ta-

vaszi teljesítménytúrát, mert 
az érdeklődés hatalmas volt, 
„úgy tűnik, a járványt köve-
tően az egészségéért szinte 
mindenki érezhetően többet 
szeretne tenni, mint eddig”.

– A négy távon több mint 
kétszázhatvanan indultak. A 
résztvevők több mint a fele 
miskolci, ez ősszel kisebb szám 
szokott lenni. Emellett ötvenöt 
településről – köztük Vásáros-
namény, Debrecen, Székesfe-
hérvár és a főváros – érkeztek 
még bringások. A legfiatalabb 
indulónk 7, a legidősebb 69 
éves volt, de gyerek ülésen két 
és fél éves kisgyermek is telje-
sítette a túrát.

A hagyományos őszi Bük-
ki Kerékpáros Teljesítmény-
túrát a tervek szerint szep-
tember 19-én, vasárnap 
rendezik meg.

Tajthy Ákos

Az ötödik helyen ért célba 
Bodonyi András a csü-
törtöki, európai olimpiai 
pótkvalifikációs verseny 
C-1 1000 méteres fináléjá-
ban Szegeden, így egyelőre 
nem szerzett kvótát a to-
kiói játékokra.

A diósgyőri sportoló egy 
nappal korábban, az elő-
futamban szerzett máso-
dik hellyel került a fináléba, 
amelyben csak az első hely 
ért tokiói indulási jogot.

– A pályával elégedett le-
hetek, de az időeredménnyel 
sem lehetek elégedetlen. A fel-
ső pályákon elég nagy szem-
beszél fújt, míg a 7-es, 8-as, 
9-esen alig lehetett ezt érezni, 
ez meglátszott az eredménye-
ken is – nyilatkozta a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetségnek a 
futam után Bodonyi András.

A diósgyőri sportoló a 
május 20. és 23. között az 

oroszországi Barnaulban 
rendezendő pótkvalifikáci-
ós versenyen még szerezhet 
kvótát a tokiói olimpiára.

– Ott is lehetnek hason-
ló körülmények, pályaelő-
nyök, hiszen itt is felborította 
a papírformát a szél. Régóta 
vágyom arra, hogy egy ver-
senyen nekem legyen sze-
rencsém, s egyszer biztos ki 
is jön ez. Hogyha Barnaulba 
kell elmenni érte, akkor men-
jünk el oda érte. A második 
250-en kell majd kiemelten 
koncentrálnom, ott léptek el 
nagyon a többiek. A követke-
ző néhány napban oda kell fi-
gyelnem, hogy mentálisan és 
fizikálisan is összetegyem a 
pálya azon részét. Ha ezt meg 
tudom csinálni, kevésbé fog 
elcsúszni a mezőny, és a finis-
ben is többet nyerhetek a vé-
gén – tekintett előre a DVTK 
kenusa.

Soós Péter
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„A sikervonatra mindenki felszáll”„A sikervonatra mindenki felszáll”

José Luque: olyan játékosok kellenek, akik érzik, mit jelent ebben a klubban szerepelni. Fotó: M. L.

Verőfényes napsütésben jó bringázni. Fotó: Mocsári László

Két győzelmet követően 
talán eddigi legnehezebb 
mérkőzése várt a Miskolc 
American Football Teamre.

Legalábbis ezt vetítette előre a 
több mint egy évtizednyi közös 
történelem az Eger Heroesszal. 
Nos, ahogy eddig ebben a baj-
nokságban, úgy most sem volt 
kérdés a hazai győzelem, A. J. 
Brown tanítványai valósággal 
kiütötték az egrieket. Vasyl Yor
dan két irányítófutással, Ma
theus Nobre egy futott TD-vel, 
Jónás Máté pedig 8 extra pont-
tal tett hozzá a hazai siker-
hez – Charles Wort pedig vala-
mi brutálisat nyújtott: öt futott 
touchdownt szerzett, ami ext-
raklasszis-teljesítmény. Az egri 
Hősöknek mindössze a máso-
dik negyed „sült”, két TD-jüket 
azonban nem tudták növelni, 
így súlyos, 56-14-es vereséget 
szenvedtek Miskolcon.

Újabb, idénybeli har-
madik győzelmével biztos 
playoff-résztvevő a Miskolc 
American Football Team. 
Amerikai vezetőedzőjük, A. J. 
Brown lapunk érdeklődésére 
elmondta, nem számítottak 
könnyű mérkőzésre az Eger el-
len. – Tudtuk, hogy nyernünk 
kell a rájátszásba kerülésért. A 
magabiztos győzelem az erős 
futójátékunknak köszönhető, 
az összes TD-t futásból sze-
reztük. Emellett a védelem is 
odatette magát, amikor kellett.

Hasonlóan „éles” miskolci 
csapatra számíthatnak az ellen-
felek a playoffban is? – vetet-
tük fel a coach-nak. – Igen, egy 
olyan gárdával találják majd 
szemben magukat az ellenfe-
leink, amely éhes arra, hogy 
megnyerje a bajnokságot. Az 
ellenfeleinknek kevés hibával, 
szinte tökéletes játékot kell be-
mutatniuk ahhoz, hogy esélyük 
legyen legyőzniük minket. De 
ott már egyik meccs sem lesz 
könnyű. Biztos vagyok azon-
ban abban, ha tartjuk a taktikát, 
és nem hibázunk, akkor nyerni 
tudunk. Azt várom a csapattól, 
hogy továbbra is korábbi telje-
sítményüket hozzák majd.

A. J. Brown eddig is nagyon 
magabiztosan nyilatkozott a 

célokat illetően, vállalásaiban 
ráadásul folyamatosan meg is 
erősíti csapata. Szép jövő előtt 
áll a miskolci amerikai futball? 
– tekintettünk előre. – Eddig és 
ezután is bízom a csapatom-
ban. Komoly célokat határoz-
tunk meg, minden meccsünk-
nek úgy futunk neki, hogy meg 
akarjuk nyerni. Eddig minden 
vállalásomat sikerült hozni, bí-
zom benne, hogy ez ezután is 
így lesz. Úgy vélem, hogy erő-
sen, jó eredménnyel végzünk 
az alapszakaszban, aztán még 
keményebben készülünk majd 
a rájátszásra, mert a végső cé-
lunk az, hogy megnyerjük a 
bajnokságot. Egyetlen meccset 
sem veszünk félvállról, mind-
egyik fontos, ragaszkodunk a 

taktikánkhoz. Bízom benne, 
hogy a kemény munka meg-
hozza majd a gyümölcsét.

Az amerikai szakembert 
márciusban nevezték ki a két 
miskolci csapatból (Steelers és 
Renegades) verbuvált Miskolc 
American Football Team élé-
re. Az elmúlt hetekben megis-
merhette a várost, a közeget – 
erről is kérdeztük A. J. Brownt.

– Jól érzem magam Miskol-
con, most, hogy elkezdődött 
az újranyitás, végre többet lát-
hatok a városból. Szeretek na-
gyokat sétálni, és közben ze-
nét hallgatni. A csapaton kívül 
nem sok mindenkit ismerek 
itt, de nincs ezzel baj, mert jó 
a kémia a csapattal.

Kujan István

A HŐSÖKET IS K. O.-ZTÁKA HŐSÖKET IS K. O.-ZTÁK

Irányt mutat. Ezúttal is parádés volt a miskolci futójáték. Fotó: Mocsári László
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XXIII. Klíma- és fűtéstechnikai kiállítás és vásár    XXIII. Klíma- és fűtéstechnikai kiállítás és vásár    

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Várjuk azon érdeklődőket: 
–  akik lecserélnék 10-15 éves gázkazánjukat egy korszerű  

kondenzációs kazánra, hőszivattyúra
–  szaktanácsadás közvetlen a gyártóktól: kazánok, klímák, hő-

szivattyúk, radiátorok, vízlágyító,  vezérlés, padlófűtéscsövek, 
füstgázelvezetés, sarokszelepek, szerszámok témában

– klíma- és fűtésszerelők, tervezők várják az érdeklődőket
–  akik vízszámlájukat jelentősen csökkentenék  

búvárszivattyúval vagy házi vízellátóval
–  energetikai tanúsítványt ingyen készítünk  

klíma- és kazánvásárlás esetén.

A kiállítás és vásár időpontja:
2021. június 8-9., kedd 12.00-19.00, szerda 8.00-16.00
Helyszín: BRS Klíma és Gázcentrum
Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 161. (Szilágyi-Soltész elágazás)
Webáruházunk: 
Telefon: 46/412-421, 70/33-88-555, www.gazcentrum.brskft.hu
A gyártók akik várják Önöket:

MeghívóMeghívó
KLÍMA BÓN!

Huszonharmadik alkalommal 
rendezik meg a klíma- és fű-
téstechnikai kiállítást és vásárt 
a BRS Klíma és Gázcentrum 
területén június 8-án és 9-én.

Talán nincs is még egy olyan 
rendezvény Miskolcon, amit 
folyamatosan, a hagyományokat 
követve, 23 éve megszerveznek. 
A siker annak tudható be, hogy az 
érdeklődés a vevők részéről hosszú 
évek óta töretlen. A most építke-
zők, lakásfelújítók törekszenek a 
legkisebb energiafelhasználásra, 
minimális rezsiköltségekre, bizton-
ságos működtetésre – ezen a kiál-
lításon pedig minden érdeklődő 
első kézből kap választ a gyártótól, 
arról, hogy számára mi a legmeg-
felelőbb megoldás.

A kiállítás és vásár alatt a kivite-
lezők, tervezők és a szerelők is két 
napig bombázhatják kérdéseikkel 
a kiállítókat és cégvezetőket. A 
kiállító cégek június 8-án, kedden 
délután 2 órától folyamatosan 
tartanak előadásokat az újdon-
ságokról, felhívják a figyelmet 
a felmerülő problémákra, igazi 
fórum alakul ki ilyenkor. Az épü-
letgépészet óriási léptékben 
fejlődik minden évben, így bőven 
van miről diskurálni.

A jó közérzet megteremtéséhez 
már jó ideje a klíma is szükségessé 
vált. Ma már az új lakások meg-
építésének feltétele a megújuló-
energia, így a klímák, hőszivattyúk 
kihagyhatatlanok a tervezésnél.

A fűtéstechnika magában fog-
lalja a kazánokat, hőszivattyúkat, 
radiátorokat, vízlágyítást, kémény-
rendszereket, padló- és mennye-
zethűtés-fűtéscsöveket, szivattyú-
kat, szellőztetést, termosztátokat, 
ve zér lést, sarokszelepeket és az 
ehhez szükséges szerszámokat.

Az alábbi gyártók várják a 
látogatókat: BOSCH, VIESSMAN, 
ARISTON, Siemens, GREE, MIDEA, 
LG, POLÁR, BWT, Grundfos, Rehau, 
Rothenberger , Dunatherm, Tricox, 
Haka, Schell, Linde, Immergas.

Azon vásárlók részére, akik a fent 
említett multi kazángyártók és klí-
macégek termékeit megvásárolják 
a vásár ideje alatt, ingyen készíti el 
az energetikai tanúsítványt a BRS.

A korábbi évek hagyományai-
nak megfelelően, azokat a betérő 
érdeklődőket, akik rendelkeznek 

a kiállító cégek BRS-számlájával 
az elmúlt 29 évből, vendégül 
látják lángossal és sörrel. Közben 
pedig felcsendül a BRS saját dala 
a SzkíTon előadásában: „Sándor, 
József, Benedek zsákban hozzuk a 
hideget-meleget...”

De számos más meglepetéssel 
és ajándékkal várja a BRS Klíma és 
Gázcentrum a kiállítókat, a vásár-
lókat, a kivitelezőket és tervezőket 
egyaránt. Aktuális akcióikról a BRS 
honlapján is tájékozódhat.

KLÍMA- ÉS FŰTÉSTECHNIKAI  KLÍMA- ÉS FŰTÉSTECHNIKAI  
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR A BRS-NÉL KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR A BRS-NÉL 

Cím: Miskolc, Soltész Nagy 
Kálmán u. 161. (Szilágyi-Soltész 
elágazás)

Tel.: 46/412-421, 70-33-88-555,
www.gazcentrum.brskft.hu,
brsgazcentrum@gmail.com
Webáruház: meleget.hu

BORSOD KLÍMA 3516 Miskolc, Pesti út 84.
Nyitvatarás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig,  

hétvégén: telefonon egyeztetett időpontban.
Elérhetőség: +36 30 261 1335. Email: info@borsodklima.hu

KLÍMASZERELÉS  KLÍMASZERELÉS  
CSAK TISZTÁN ÉS ALAPOSAN!CSAK TISZTÁN ÉS ALAPOSAN!

Célunk ügyfeleink minőségi kiszolgálása,  
elsősorban energiatakarékos,  
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ és csendes kivitelű 
légkondicionálók, hőszivattyús berendezések, 
egyedülálló garanciával (10 év), de  
alacsonyabb árfekvésű klímaberendezések is 
megtalálhatók a miskolci bemutatótermünkben.

Szolgáltatásaink: 
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók  • redőnyök, reluxák  
• rovarhálók  • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek   
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk 

Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!  
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás. 

Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft. 
Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em.  
Nyitva h, sz, p: 9-14 óráig, szo: 9-12 óráig, www.aluport.hupont.hu

Műanyag-nyílászárók cseréje  Műanyag-nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!

MINDEN  MINDEN  
AMI LAKÁSTEXTIL!AMI LAKÁSTEXTIL!

BÁRMILYEN FÜGGÖNYT BÁRMILYEN FÜGGÖNYT 
ELKÉSZÍTÜNK!ELKÉSZÍTÜNK!

MISKOLC, SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 90. – TULIPÁN TÖMB
https://webaruhaz.gala-lakastextil.hu/ l www.gala-lakastextil.hu

 Nyitvatartás hétfőtől péntekig: 9–17:30, szombat: 9–13, vasárnap: zárva

TERMÉKEINK: 
l  bármi, ami függöny:  

fényáteresztő,  
dekor, blackout stb.

l szőnyeg
l ágynemű
l törölköző
l kádkilépő
l méteráru
l abrosz
l pléd
l ágytakaró
l  RASCH tapéta  

széles választéka

Minden hónap második és harmadik hétfőjén  
Minden hónap második és harmadik hétfőjén  

nyugdíjas-igazolvány bemutatása esetén 10%  
nyugdíjas-igazolvány bemutatása esetén 10%  

kedvezményben részesülnek nyugdíjas vásárlóink!
kedvezményben részesülnek nyugdíjas vásárlóink!

Apróhirdetés
Tisztítás! Bútorkárpitok, 
ülőgarnitúrák, fotelek, 
ágyak, kanapék, szőnye-
gek, padlószőnyegek, au-
tóbelsők, helyszíni tisztítá-
sa, gyors száradási idővel, 
garanciával. www.tisztito-
miskolc.hu  Tel.: 06 70/320-
3483



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

Azért, mert ebben a város-
ban született a híres nótaszerző,  
Dóczy József.

Vajon mi késztet egy ünne-
pelt nótaszerzőt arra, hogy öt-
venévesen eldobja életét? Talán 
a szerelem. Egy későn jött, re-
ménytelen szerelem.

Karácsony másnapján apa 
bejelentette, hogy igen jeles 
vendége lesz az idei évbúcsúz-
tató iparos vacsorának. A mis-
kolci születésű, de most Deb-
recenben élő híres hegedűs és 
nótaszerző, Dóczy József. Azt 
mondják, igen szerény és talpig 
úriember – tette hozzá anyám. 
Érdekelni kezdett, amit anya 
erről a férfiról mondott.

– Kislányom, szépen öltözz 
föl, hadd lássák a barátaim, mi-

lyen szép nagylány lett az én ki-
csi Irénkémből – mondta apám 
a nagy nap délutánján. Anya is 
elegáns ruhát vett föl, és sokáig 
rendezte a tükör előtt toalettjét. 
Végül aztán minden a helyére 
került, és szakadó hóesésben el-
indultunk a Korona Szállodába. 

Amint kiszálltunk a bérkocsi-
ból, a személyzet sietett elénk, 
ernyőt tartottak anya és az én 
fejem fölé, védve nagy gonddal 
megépített hajkoronánkat.

Bent a teremben már minden 
asztalnál ültek, csak a főasztal 
árválkodott magányosan, de 
nem sokáig, mert apa odave-
zetett bennünket, és leültünk 
a cédulával megjelölt helyünk-
re. Nagyon tetszett nekem, és 
bevallom, nagyon büszke vol-
tam, amikor apámat elnök úr-
nak szólították, és nem győz-
tek serénykedni körülöttünk. 
Úgy tűnt, hogy néhány szaba-
don maradt szék kivételével 
már megtelt a terem, csak a mi 
asztalunknál maradt még egy 
hely, ez volt a díszvendég helye, 
aki, úgy látszott, késni fog. Apa 
mentegette is az érdeklődők 
előtt azzal, hogy a zord időjárás 
miatt lehet, hogy nehéz Debre-

cenből idejutni. Hirtelen kinyílt 
a terem ajtaja, és belépett egy 
díszmagyart viselő férfi, aki a 
személyzet által mutatott utat 
követve elindult az asztalunk 
felé. Apa felállva köszöntötte, 
majd bemutatott bennünket 
neki. Határozottan és szépen 
tagolva mondta.

– Kézcsókom a hölgyeknek. 
Dóczy József vagyok, a debrece-
ni városi hivatalban dolgozom, 
de emellett énekelhető nótákat 
írok és hegedülök.

Mindezt mosolyogva mond-
ta, mint aki maga is derül azon, 
hogy mi anyával még a köszö-
nését is elfelejtettük fogadni, 
annyira meglepett bennünket 
ez a kétségkívül nagyon meg-
nyerő külsejű férfi. Valószínű, 
hogy percek teltek el, mire újra 
ránéztem, és jobban szemügy-
re vettem. A kor egyik meg-
határozó viselete, bocskai volt 
rajta. Óarany brokátból ké-
szült, a mellen kívül a vállon 
és a karon is gyönyörű zsinó-
rozással díszítve. Nehezen tud-

tam levenni róla a szememet, 
ilyen szép ruhát még nem lát-
tam férfin.

Az utolsó találkozásunkkor 
csak ültünk egymás mellett, 
alig beszéltünk. Fogtuk egymás 
kezét oly erősen, hogy néha már 
fájt. Tudta, hogy többé nem ta-
lálkozhatunk. Én döntöttem 
így. Felállt, odaballagott az asz-
talon álló hegedűjéhez. Felvet-
te, megsimogatta, majd játszani 
kezdett. Mindvégig engem né-
zett, nekem játszott, és nekem 
énekelt. Utoljára.

Édesanyám kössön kendőt, 
selymet a fejére

Menjen el a legszebb lányhoz a 
falu végére...

Fedor Vilmos

Dóczy József Temesvárott kiadott újabb nótáskönyvének címlapja

MIÉRT MISKOLC? 26. RÉSZ  MIÉRT MISKOLC? 26. RÉSZ  
– A TÖRÖTT HEGEDŰ– A TÖRÖTT HEGEDŰ

1863. május 11-én, Miskolcon született, apja Dóczy Gedeon, a Miskolci Református Leánynevelő 
Intézet jeles tanára, a magyarországi nőnevelés egyik úttörője volt. Dóczy József jogot végzett, ma-
gánúton kezdett zenét tanulni. Cikket írt a Nagykároly és Vidéke és a Szatmármegyei Közlöny című 
lapokba. A korabeli irodalom- és zenepártolók között Dóczy József neve éveken át ismétlődött. 1913. 
július elsején, 50 éves korában öngyilkos lett. Nótái napjainkig népszerűek.

„Édesanyám, kössön kendőt, selymet a fejére. Menjen el a legszebb lányhoz a falu szélére. Mondja 
meg a legszebb lánynak, hogy el akarom venni. Kérdezze meg, akar-e a feleségem lenni. Édes fiam, azt 
a kislányt verd ki a fejedből. Nem érdemli, hogy szeressed szívedből, lelkedből. A minap is azt üzente, 
szebb is, jobb is kérte. Fáj a szívem, édesanyám, majd meghalok érte.”
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Akkor és most. A diósgyőri kohászat elődjét Fazola Henrik egri 
kovácsmester alapította, aki Felsőhámorban kezdett kohóipari vál-
lalkozásba 1765-ben. Munkáját fia, Fazola Frigyes folytatta, aki Új-
massán 1813-ban megépítette a ma is álló őskohót. A kedvezőtlen 
fekvés miatt később új vasgyárat kellett építeni, így esett a válasz-
tás a Diósgyőr és Miskolc közötti területre. A felvételen az egyko-
ri Magyar Királyi Vas- és Acélgyár, későbbiekben Lenin Kohászati 
Művek, Diósgyőri Acélművek bejárata látható, amely hosszú ide-
ig meghatározta Miskolc életét, szinte ma sincs család, amely va-
lamilyen módon ne kötődne a legendás gyárhoz. 1991. december 
29-én az üzemet privatizálták, amit sorozatos és gyakori tulajdo-
nosváltások követtek. Az utolsó, ukrán tulajdonos 2009. február 23-
án jelentette be, hogy befejezi tevékenységét. (Tajthy Ákos szövege, 

Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

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

Mozaik Miskolci Napló12

Hagyományosan a város napján, május 11-én kapcsolják be a miskolci szökőkutakat. A Városgazda munkatársai május 3-án 
kezdték meg a létesítmények takarítását, karbantartását. Feladataik közé tartozott a szűrők tisztítása, a gépház ellenőrzése, 
valamint az általános szemrevételezés is, melyeket az üzemeltetés időszaka alatt is folyamatosan végeznek. Miskolcon jelenleg 
tíz üzemképes szökőkút van (Szinva terasz, Hősök tere, Széchenyi utca, Erzsébet tér, Népkert, Újgyőri főtér, Otthon tér, Petőfi 
tér, Árpád utca), ebből kilencet kapcsoltak be kedden. A Hősök terén lévő szökőkutak a minorita templom felújítási munkála-
tai miatt átmenetileg nem üzemelnek. Fotó: Juhász Ákos

GazdikeresőGazdikereső

Könyvújdonságok a Géniusztól 
1

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. 
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, 
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 
2021. június 9. E-mail-cím: megfejtes@mi-
kom.hu. A helyes megfejtések beküldői között 
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a 

Géniusz Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejté-
sei: Becstelen szerelem, Képkockák, Túl a renden, Ne higgy a szemé-
nek. Nyertesek: Csete-Kulyassa Ágnes (Miskolc) és Salamon-Tóth 
Boglárka (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

ISMÉT ÜZEMELNEK  ISMÉT ÜZEMELNEK  
A SZÖKŐKUTAK A SZÖKŐKUTAK 

Ezen a héten Lattét (5493), a Miskolci Állategészségügyi Telep egyik 
lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féreg-
telenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gazdihoz. 
Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet hétköznap 
8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye:  
   Miskolc, Zombori u.
Fajta: keverék
Kor: 3-4 év
Neme: szuka
Szín: világosbarna
Súlya: 28,70 kg
Magasság: 47 cm

Latte nagy mozgásigényű 
eb. Pórázon vezetve kicsit tü-
relmetlen, inkább szabadon 
szeret sétálni és szaladgálni. 
Bull típusú, de a sztereotípi-
áknak nem felel meg: nem tá-
mad, nem ugrál. Ő a kivétele-
ket erősíti. Játékos, boldog eb.

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 199 1904-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

A LIFE IP HUNGAIRY 
(LIFE17 IPE/HU/000017) pro-
jekt az Európai Unió LIFE 
programjának támogatásával 
valósul meg.

GRAFITEMBER  GRAFITEMBER  
A TISZTA  A TISZTA  
LEVEGŐÉRT LEVEGŐÉRT 
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MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu
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