„Nem tudnám elképzelni az életemet
anélkül, hogy segítsek”

Csipetnyi
gasztrotörténelem

„Nem a pénz motivál, hanem az, ha megoldhatom a hozzám fordulók problémáit orvosként”
– ez életeleme Kőhalmi Györgynek. A Görömbölyön harmincnyolc éve gyógyító háziorvos a héten kapott elismerést: a Praktizáló Orvosok Szövetsége Az év háziorvosa díjjal tüntette ki, amit
második alkalommal adtak át Miskolcon, idén
május 19-én, a háziorvosok ünnepén.

A paraszti kultúrában a szalonnázásnak
tényleg olyan tradíciója volt, mint Japánban a
teázásnak? Hogyan étkeztek a múlt század elején? Mi volt Horthy Miklós kedvenc süteménye?
Mennyivel könnyebben irányítható az éhségtől szenvedő ember? Különleges gasztronómiai
összeállításunkban ezekre a kérdésekre adunk
választ Paksa Rudolf történész segítségével.
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Cikkek a 6. oldalon

Portré a 4. oldalon
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Sokan nehezebben
élik meg a nyitást
Teraszosok és bentiek: erre a két frakcióra osztja a vendéglátóhelyek esetében a védettségi igazolvány a vendégeket, ez pedig néha kezelhetetlen ellentétekhez vezet
az eddigi tapasztalatok szerint. A hotelek és szállodák
megint más lapra tartoznak: sokakat érint hátrányosan
az igazolvány.
Az ellenzői kirekesztésnek
tartják, sőt, vannak, akik az
Európára ereszkedő új vasfüggönynek nevezik a védettségi igazolványt. Pedig már
uniós szinten is megállapodást kötöttek a digitális Covid-igazolványról. A keleti
vakcinákkal oltottak azonban
nem mozoghatnak szabadon
az Európiai Unión belül, az ő
beengedésükről a tagállamok
egyénileg dönthetnek. Magyarországon szintén számos

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

NÉHÁNY ÉV, ÉS MEGINT
MISKOLC BÜSZKESÉGE LESZ

kérdés kering a témával kapcsolatban. Tömören: a rendszer nem káoszmentes. Vannak olyanok, akiket nem érint
különösebben, de persze sokan támogatják a plasztikkártya intézményét hazánkban
is. Az ügyben szálláshelyek
és vendéglátósok a leginkább
érintettek, és azok, akik utazni szeretnének, vagy beülnének egy étterembe, bárba a
hosszú kihagyás után.
Folytatás az 5. oldalon

A tehetséggondozás, az oktatás, valamint a miskolci közösségek, nyitott rendezvények központi helyszíne lesz néhány
év múlva az Avas Szálló – jelentették be a kormány, a miskolci önkormányzat és a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) képviselői kedden az ikonikus épületben.
Az esemény az ingatlan emblematikus részeinek bejárásával
kezdődött, ezt követően először
a kormányszóvivő méltatta a
Miskolc és az MCC között létrejött megállapodást. Hangsú-

Százéves a forradalmár díszpolgár
Borsod és Miskolc 1956-os
forradalmának központi személyisége, Földvári Rudolf
1921. május 20-án született
Kispesten. Századik alkalommal hallhatja tehát a köszöntést: boldog születésnapot, Isten éltesse!
Ez a nagyszerű életkor önmagában tiszteletet parancsoló, különösen, ha hozzátes�szük, hogy Földvári Rudolf
évszázadában sajátos módon
benne foglaltatik a 20. század
magyar történelmének megannyi érdekes és tanulságos
fordulata. Kevesen mondhatják el magukról, hogy életútjuk mintha egy történe-

lemkönyv is volna egyben.
Szegény
munkáscsaládban
született, fiatal korában maga
is „melós” volt, és később meredeken felfelé ívelő, majd derékba tört karrierje során sem
felejtette el a munkavállalók
érzés- és értékvilágát.
A második világháború alatt
a fronton harcolt, szovjet fogságba is esett, majd hazatérve azt az utat választotta, amit
nemzedékéből olyan sokan:
azért a kommunista pártért
kezdett dolgozni, amely a munkájukból élő kisemberek (akkori szóhasználattal: dolgozó nép
vagy hivatalosabban: proletariátus) hatalomra kerülését és
jólétét ígérte. Kivételes munka-

bírása és elkötelezettsége is szerepet játszott abban, hogy gyorsan emelkedett a kor kínálta
ranglétrán, az MDP káderosztályának, majd budapesti pártbizottságának vezetője lett.
Folytatás a 7. oldalon

lyozta, Magyarország kormánya
az oktatásba, a tehetséggondozásba és a magyar tudásba
előszeretettel fektet be pénzt,
időt és energiát, „hiszen ezek
generációkon keresztül, hosszú
Hirdetés

évek során szolgálják az ország
jólétét és gyarapodását”.
– A magyar kormány célkitűzését, amely szerint a magyar
oktatást meg kell erősíteni, nemzetközi trendek is alátámasztják, hiszen látjuk, hogy azok az
országok tudtak kitörni a saját
régiójukon belül, amelyek az innovációba, a tudásba, a tudásmegosztásba fektettek – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. A

kormányszóvivő a kormányzati
terveket számokkal is alátámasztotta, az oktatási kiadások 2021ben meghaladják a 2240 milliárd
forintot, ami közel 796 milliárd
forintos növekedést jelent 2010hez, és több mint 90 milliárdot
2020-hoz képest. Hozzátette, bízik benne, hogy a miskolci MCC
Központ a borsodi fiataloknak
segít a sikeres célba érésben.
Folytatás a 3. oldalon
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TANÁCSTALANSÁGOT SZÜLT
A VÁRATLAN BEJELENTÉS

Újra tilosban jár majd kedd
reggeltől, aki nem fizet a
parkolásért. A kormány
váratlan bejelentése miatt hosszú sorok kígyóznak
csütörtöktől a Városgazda
bérletpénztárainál. Magát az
intézkedést azonban sokan
üdvözlik, hiszen az elmúlt
hónapokban szinte lehetetlen volt szabad parkolóhelyet
találni, és gyakran bicikliutakon, a „tilosban” is autók
álltak.

Az ingyenes parkolás vasárnap éjféllel lejár, a hétfői ünnepnapon még érvényes, de
utána nem hosszabbítják meg,
keddtől fizetős lesz ismét –
erről először Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget
vezető
miniszter beszélt a csütörtöki Kormányinfón. A döntésnek sokan örültek, mivel Miskolcon is problémát jelentett,
hogy főleg a belső területek
túlzsúfolttá váltak. Szinte lehetetlen volt parkolóhelyet találni, ami nem kevés bosszúságot okozott a helyi lakosoknak
vagy azoknak, akik ügyeiket
intézni autóztak a belvárosi
övezetekbe.
„Idejében” (?)
A kormány bő egy évvel ezelőtt, még 2020 áprilisában jelentette be a közterületi parkolási díjak megszüntetését.

Keddtől ismét fizetős lesz a parkolás. Fotó: Mocsári László
Ez a döntés azonban nemcsak
a parkolást tette lehetetlenné sokak számára, hanem az
önkormányzatok bevételeit is
csökkentette. Miskolc például
félmilliárd forinttól esett így el.
„Még jó, hogy idejében szóltak! Miért nem kedden tájékoztattak…? Nem is értem” –
mutatott rá egyik olvasónk is
a közösségi oldalunkon megjelent cikk alatt. Valóban, a lakosság – de az önkormányzatok is
– csütörtökön a sajtóból értesülhettek az ingyenes parkolás
jövő hét eleji eltörléséről. „A város kész tények előtt áll most is”
– mutatott rá a bejelentés napján kiadott közleményében a
miskolci városháza. Igyekeztek
azonban mindent megtenni, a
városvezetés azonnal egyezte-

tett a parkolási rendszert üzemeltető Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft.-vel.
Rendkívüli nyitvatartással
Az a döntés született, hogy
a bérletpénztáraknál várható
megnövekedett ügyfélforgalom egyenletesebb eloszlása
és a nagyobb sorok kialakulásának megelőzése érdekében
a Városgazda parkolási ügyfélszolgálatán, a Széchenyi I.
utca 20. szám alatt meghos�szabbított nyitvatartással, reggel 8 órától este 8-ig állnak
a miskolciak rendelkezésére
már május 22-én, szombaton,
valamint május 25-étől június
5-éig. A Városgazda központi
telephelyén, a Győri kapu 4850. szám alatt – a megnöve-

kedett ügyfélforgalom miatt –
jövő héten, keddtől szombatig,
szintén reggel 8 órától este 8-ig
van lehetőség bérletváltásra.
Fontos – hívják fel újra az
autósok figyelmét –, hogy a
2020-ban váltott kombinált
éves, zónás éves, lakossági éves
és intézményi éves parkolóbérletek június 30-áig érvényesek. A többi bérlettípusra
(pl. havi, negyedéves) türelmi idő vonatkozik, ami június 5-én éjfélig tart. A díjfizetés június 6-ával kezdődik. Az
sem jelent problémát, ha valaki időközben levette szélvédőjéről a matricát vagy elhagyta,
a megváltott bérletek ugyanis
megmaradtak az elektronikus
nyilvántartási rendszerben.
Kujan István

Újabb lazításokról
döntöttek

A járvány harmadik hullámát letörtük, lényegében
le is győztük – jelentette ki
Orbán Viktor a Kossuth
rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában
pénteken.

A
beoltottak
száma
4 898 866, a hétvégén minden bizonnyal elérjük az ötmilliót, ez korszakhatár a
járvány elleni védekezésben,
fogalmazott a miniszterelnök. Ez egész Európában az
első vagy második legjobb
arány, Magyarország védettebb és biztonságosabb, mint
a többi ország. Orbán Viktor közölte: amint az oltottak száma eléri az ötmilliót,
megszűnik a kijárási tilalom,
a vendéglátóhelyek és üzletek kötelező zárási időpontja, a közterületi maszkviselés, az egyéni és csapatsport
korlátozás nélkül végezhető
a szabadban.

Ötven főig tarthatók magán- és családi rendezvények,
a lakodalmakon pedig legfeljebb kétszázan vehetnek
részt. A szállodákban és éttermekben szervezett rendezvényeknél az üzemeltető köteles
gondoskodni a résztvevők elkülönítéséről. Megtarthatók a
szabadtéri rendezvények – beleértve a gyűléseket is – ötszáz
résztvevőig. A zenés, táncos
rendezvényeket csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatják. Zárt térben
szervezett kulturális és sportrendezvényekre a 16-18 éves
korosztály tagjai saját jogon
is mehetnek, amennyiben be
vannak oltva – ismertette a
kormányfő.
A miniszterelnök jelezte:
a korlátozások feloldásának
pontos időpontjáról várhatóan pénteken délután (lapzártánk után – a szerk.), a friss
oltási adatok ismeretében
döntenek.

VÁRJA A FÜRDŐZŐKET AZ ELLIPSUM
Június 12-én jön el a nagy nap: megnyitja kapuit a
nagyközönség előtt az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő
Miskolctapolca.

Újra jár az 5-ös busz
A lillafüredre közlekedő
autóbuszjáratot utasok kérésére indították újra.
Május 23-ától ismét közlekednek az 5-ös buszok Felső-Majláth és Lillafüred között – ezt péntek délutáni
közleményben jelentette be
a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
Úgy fogalmaznak: az elmúlt időszak változó utazási igényei és a járvány miatt
az MVK folyamatosan keresi
a módját, hogy a szűkös finanszírozási keretek ellenére is a miskolciak elvárása-

inak megfelelő szolgáltatást
nyújtson. A legutóbbi menetrendi változtatásokat követően is számos kérelem,
jelzés érkezett a céghez, ezeket értékelve döntöttek a lillafüredi buszjárat újraindításáról.
Az újraindult 5-ös busz menetrendje:
Felső-Majláth végállomásról: 5:30, 6:05, 7:25, 8:05,
9:50, 10:50, 12:50, 13:30,
14:50, 15:50, 16:50, 17:50,
Lillafüred végállomásról:
5:42, 6:20, 7:40, 8:20, 10:05,
11:05, 13:05, 13:45, 15:10,
16:10, 17:10, 18:10.
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A nyitást hosszas és alapos
előkészítő munka előzte meg
annak érdekében, hogy a vendégek a pandémia ellenére is a
lehető legnagyobb biztonságban vehessék igénybe a komplexum szolgáltatásait. A megnyitó napján különleges, színes
programokkal kedveskednek
kicsiknek és nagyoknak egyaránt, valamint meglepetésvendégek is várják a fürdőzőket.
Hosszú hónapok sok munkával és kétségekkel teli várakozása után, a járványhelyzet

enyhülése végre lehetővé teszi,
hogy a számtalan színvonalas
szolgáltatást kínáló komplexum medencéit fürdőzők vehessék birtokukba, valamint
a vendégek kipróbálhassák az
országban szinte egyedülálló
VR csúszdát, amelyen virtuális
utazás részesei lehetnek.
Miskolc várja a fürdőzőket;
várja a megyéből, Magyarország más tájairól és természetesen a határokon túlról is érkező vendégeket. Miskolc, a
nyitott kapuk városa, amely

számtalan élményt, látnivalót
kínál a turistáknak – ez a kínálat bővül június 12-étől az
Ellipsummal.
A régen várt nyitást a járványhelyzet enyhülése tette
lehetővé, a legelső vendégek
pedig egészen biztosan miskolciak lesznek majd, ugyanis
egy nappal az ünnepélyes megnyitó előtt 60 szerencsés helyi
lakos már kipróbálhatja az Ellipsum medencéit és közösségi
tereit. Június 11-én azok a szerencsések léphetnek be elsőként az élményfürdőbe, akik a
nyitás előtti nyereményjátékban megnyerik a 30 darab kisorsolt páros belépő egyikét.

A fürdőzők hamarosan birtokba vehetik az Ellipsum medencéit. Fotó: Beregi László

Ennek részleteiről hamarosan
bővebb információkat is olvashatnak az érdeklődők.
Közben a hétvégén bővül
a nemrégiben megnyitott Selyemréti Strandfürdő üzemelő medencéinek is a száma: az
ülőmedencét, valamint a hátsó
tanmedencét is birtokba vehetik a strandolni vágyók. A korábban megvásárolt bérletek
felhasználási idejét pedig augusztus 31-éig meghosszabbította a Miskolci Fürdők Kft.
Arra kérik a bérlettel rendelkezőket, hogy ellenőrizzék és
használják fel egyenlegüket a
mostani nyári szezonban.
Az ősztől bevezetni tervezett új bérletkonstrukció miatt – ami várhatóan szeptember 1-jétől lesz elérhető – az idei
nyári szezonban május 22-étől
30 órás úszó- és fürdőbérleteket lehet csak vásárolni, változatlan áron. Ezek érvényessége
augusztus 31., így ezek a bérletek augusztus végéig használhatóak fel.
Kérdés esetén a Miskolci Fürdők Kft. kollégái szívesen állnak
a vendégek rendelkezésére, személyesenahelyszínen,telefonon
a 46 411 399-es számon vagy az
info@selyemretif urdo.hu
e-mail-címen.
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Miskolci Napló – A város lapja
Jegyzet

Az utolsó adás után
Vannak azok a visszaemlékezős jelenetek a filmekben, amikor a főhősünknek hirtelen valamiről eszébe jut a régmúlt.
Majd jön egy hangeffekt, a kép egy pillanatra elmosódik, és
már látjuk is, amit ő...
Amikor az Avas Szálló keddi bejárásakor megláttam a régi
Kossuth mozi rozzant ajtaját, egy rövid időre én is moziban,
egészen pontosan mozifilmben éreztem magam. Pár percre
nem 2021. május 18-a volt, hanem 2008. október 31.
Ezen a napon búcsúzott a szálló utolsó bérlője, a Kossuth Art
Mozi. A filmszínház vendégei utoljára léptek be a két tuja által
közrefogott főbejáraton. Utoljára haladtak végig a díszes folyosón, vettek popcornt meg kólát a büfében, és léptek be a terembe.
A MiNap korabeli tudósítása szerint a Kossuth terem Az
utolsó adás című zenés amerikai vígjátékkal, a Hevesy Filmklub pedig Az ígéret szép szó című szerb–francia filmmel búcsúzott a nézőktől. Mi, a Miskolci Egyetem akkori lapjának, a
MERt-nek munkatársai az előbbi filmet, Robert Altman utolsó rendezését választottuk.
Utolsó adás, utolsó rendezés, utolsó vetítés - nem kérdés, telitalálat volt. A Prairie Home Companion című rádióműsoron alapuló film azt mutatja be, milyen lehet az, mikor hos�szú-hosszú idő után vége van valaminek, ami évtizedeken
keresztül az életünket jelentette. Tudni, hogy most még utoljára vagyunk együtt azokkal, akikkel évek óta mindig.
Az előző két mondat egyébként szintén időutazás, a 2008as, a filmről írt jegyzetemből származik, ezt akkor a filmről
és kicsit a Kossuthról is írtam. És tényleg: a Garrison Keillor,
a Meryl Streep vagy épp Lindsay Lohan által megformált karakterek búcsúelőadása közben szinte láttuk a búcsúzó mozigépészt, jegypénztárost, jegyszedőt…
Üvegcserép roppan a talpam alatt – hirtelen eszmélek, 2021
van, mi pedig még mindig a siralmas állapotú teremben járunk. A sajtótájékoztatón bejelentette az új tulajdonos: teljesen megújul az épület. A beszédek közben többször a régi
moziajtóra nézek lopva, s közben arra gondolok, talán ezúttal
nem marad félbe a munka. Megnyugtató lenne tudni, hogy
bár az utolsó filmkockák lepergésével a mozi az Avasban véget
ért, az épület filmje forog tovább…
Tajthy Ákos
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Avas Szálló: néhány év, és megint
Miskolc büszkesége lesz
Az újjászülető épület az oktatási, tehetséggondozó tevékenységek mellett közösségi
programoknak, rendezvényeknek is helyet adna.

Folytatás az 1. oldalról

A Mathias Corvinus Collegium nem új fecske Miskolcon,
hiszen a tíz és tizennégy év közötti korosztályt megcélzó Fiatal Tehetség programjával már
2015 óta színesíti a város oktatási palettáját – erre már Orbán
Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke hívta fel a figyelmet. „Ezt a
tevékenységet szeretnénk most
kiterjeszteni a középiskolásokra, sőt reményeink szerint szeptembertől a Miskolci Egyetem
hallgatóira is. Ezzel tehát az alapítvány képzéseinek teljes portfóliója megjelenik Miskolcon” –
tette hozzá. A kuratóriumi elnök
felhívta a figyelmet arra is, hogy
egy ilyen volumenű szakmai tevékenységnek az infrastrukturális háttere is jelentős, ezért is van
szükség egy, az Avas Szálló adottságaival rendelkező épületre.
Oktatási és kulturális
misszió
– Oktatási programjainkkal
minden megyei jogú városban,
sőt, a határainkon túli magyarlakta területeken is jelen kívánunk lenni. Mint mindenhol,
Miskolcon is olyan épületet ke-

Az ingatlanban kedden tartottak sajtótájékoztatóval egybekötött bejárást. Fotó: Mocsári László

restünk, ami méltó az MCC-hez
és tevékenységünkhöz, másrészt
olyat, aminek megmentésével az
épített örökségünk megóvásához is hozzájárulhatunk. Mindig olyan épületeket kerestünk,
melyek üzleti alapon nem voltak
életképesek, melyek több évtizede leromlott állapotban voltak,
és ezeket a kulturális kincseket
szeretnénk visszaadni a városoknak, így Miskolcnak is. Ilyen
volt Pécsett a Tiszti Kaszinó, és
ilyen Debrecenben az Aranybika, melyek szintén az MCC tulajdonába kerültek: mindkettő
az Avassal azonos funkciót tölthet be néhány év múlva. Öröm
számunkra, hogy Veres Pál polgármesterrel összefogva az Avas
Szálló volt az első fecske ebben a
sorban – mondta Orbán Balázs.

Az MCC az Avas Szálló épületében oktatási és tehetséggondozási tevékenységre alkalmas
helyiségek mellett kollégiumi
férőhelyeket alakít ki, valamint
olyan közösségi tereket hoz létre,
amelyek a miskolciak és az ide látogatók számára is hozzáférhetők
lesznek. Orbán Balázs elmondta
még, az MCC jelenleg az épület
állapotfelmérését végezteti, ezt
követően kezdődhet majd meg a
tervezés, később a kivitelezés.
Begyógyul a seb
Veres Pál, Miskolc polgármestere kijelentette, hosszú évek óta
minden miskolcinak elfacsarodik a szíve akkor, amikor az
Avas Szálló (ma már eltakart)
homlokzata mellett elhalad, éppen ezért jó érzés bejelenteni: itt

a lehetőség arra, hogy megújulhasson az egykor csodás épület, begyógyítva ezzel a Miskolc
főutcáján tátongó sebet.
– Amikor elfogadtam a felkérést, hogy induljak a polgármesteri címért, én ezt tűztem ki az
egyik fő célként magam elé, ezért
lett az Avas Szálló megmentése
a Nagy-Miskolc program egyik
alappillére. Jó érzés, hogy sikerült,
hogy most itt állhatunk a cél előtt
néhány lépésnyire – hangsúlyozta Veres Pál, aki hozzátette még:
az eredeti funkciók helyreállítása mellett külön öröm számára,
hogy az épület falai között tehetséggondozás is zajlik majd, ami
ráadásul nemcsak a város, hanem az egész régió javát is szolgálja majd.
Tajthy Ákos

Pluszforrásokért lobbizik Varga László
Az országgyűlési képviselő összesen kilenc módosító indítványt nyújtott be a
jövő évi költségvetéshez.

Több, Miskolcot és a megyét
is pozitívan érintő módosító
javaslatot is bead a jövő évi
központi költségvetéshez Varga László (MSZP) országgyűlési képviselő.
– A Karácsony Gergely miniszterelnökségét támogató
pártok az elmúlt napokban is
megfogalmaztak kritikai észrevételeket a költségvetési vita
során, és természetesen módosító indítványokat is benyújtottunk.
Meggyőződésünk,

hogy több forrást kell szánni
az oktatásra, a járványhelyzet
pedig bebizonyította: az egészségügynek és a szociális szférának is több pénzre van szüksége – mondta Varga László
csütörtöki sajtótájékoztatóján.
Az országgyűlési képviselő összesen kilenc, a megye és
Miskolc fejlesztését érintő indítványt is benyújtott.
– A kormánytól kapott
kompenzáció Miskolc kiesett
bevételeinek csak a töredékét
kompenzálta, ezért javasolni fogom, hogy további 1,38
milliárd forintot biztosítsanak
a városnak. Pontosan akkora
összeget, mind amekkorát ka-

rácsonykor a fideszes vezetésű városok kaptak a működési
költségeikre. Az indítványom
címét a korábbi támogatásokról szóló kormányrendelettel
azonosan fogalmaztam meg
azzal a különbséggel, hogy a
forrást kifejezetten Miskolcnak, az ország negyedik legnagyobb városának kérem
biztosítani – mondta.
Varga szeretné elérni azt is,
hogy jövőre az állam ismét a
2019-es összeggel, azaz ötszázmillió forinttal támogassa a helyi közösségi közlekedést. „A
miskolciak jogos igénye, hogy
az MVK megfelelő szolgáltatási színvonalat tudjon biztosí-

tani, ehhez viszont pénzre van
szüksége. Kérem a fideszes képviselőtársaimat, hogy a városlakók érdekében támogassák a
javaslatomat” – mondta.
A politikus emellett a városi fejlesztések támogatását is
kéri: a Búza tér átépítésének és
a Tiszai pályaudvarnál kialakítandó intermodális csomópont
kialakításának megkezdésére
egy-egy, az útfelújításra további
egymilliárdot biztosítanának a
városnak, az iparosított technológiával épült társasházak felújításának támogatására pedig
kétmilliárd forintot szánna.
– Végezetül Sajóbábony
infrastrukturális fejlesztésé-

re teszek javaslatot 500 millió forint értékben, a Pitypalatty-völgy
turisztikai
fejlesztését pedig hasonló ös�szeggel támogatnám. Bízom
benne, hogy a javaslataim – a
Szép-kártyán beragadt össze-

gekkel kapcsolatos indítványomhoz hasonlóan – elnyerik kormánypárti képviselők
támogatását is, mert ezek a
Miskolcon és a megyében
élők érdekeit szolgálják – zárta Varga László.
TÁ
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Miskolci Napló

„Nem tudnám elképzelni az életemet anélkül, hogy segítsek”
„Nem a pénz motivál, hanem az, ha megoldhatom a
hozzám fordulók problémáit orvosként” – ez életeleme Kőhalmi Györgynek. A
Görömbölyön harmincnyolc
éve gyógyító háziorvos a héten kapott elismerést a Praktizáló Orvosok Szövetségétől. Generációk nőttek fel a
keze alatt.
Kőhalmi György 1954. május 18-án született Miskolcon,
büszkén hirdeti, hogy a héten
lett hatvanhat éves. Középiskolába a Földes Ferenc Gimnáziumba járt. – Tősgyökeres miskolci vagyok, pedagógus szülők
gyermeke. Családunkban tehát
nem volt orvos példa előttem,
az életben annál több érdekesség, ami eldöntötte, hogy végül
ezt választom hivatásomnak.
Én igazából mindig biológus
akartam lenni. A gimnáziumi
éveim alatt, emlékszem, harmadikos voltam, mikor megnyertem egy biológiaversenyt,
aminek a fődíja egy kéthetes
tábor volt a Tihanyi Halbiológiai Intézetben. Sajnos ott
átélhettem, milyen két héten
át unatkozni. Akkor tettem le
eredeti tervemről. Nagymamám ekkor azt javasolta, hogy
legyek orvos, hiszen ahhoz
is szükség van a biológiai tudásra. Tehát egy hirtelen ötlet
alapján fordultam e felé a hivatás felé. Még gyerekként láttam egy filmet, a Simon Menyhért születését, ami a Bükkben

játszódik a fekete-sári erdészházban. Ott mutatták be a számomra klasszikus háziorvost:
a térdig hóban a betegéhez
igyekvő doktor bácsit a táskájával – mondta a görömbölyi
doktor, akinek ez meghatározó képként élt a fejében, an�nyira megragadt benne, hogy
még akkor sem hagyta békén,
amikor már sikereket ért el a
kórházban.
A háziorvosstátuszig
1972-től 1978-ig a Debreceni Orvosi Egyetemre járt.
Első munkahelye a Vasgyári Kórház volt, ahol öt éven
keresztül a belgyógyászaton
és annak intenzív osztályán
dolgozott. – Azért döntöttem
a kórházi orvoslás mellett,
mert úgy gondoltam, a körzeti orvosi munkámhoz kell
egy alapképzettség, amit az
egyetemen nem tud megszerezni az ember. Aztán bele is
szerettem a belgyógyászatnál
sok mindenbe: például az intenzívbe, a hematológiába és
a kardiológiába. Itt szereztem
belgyógyászati szakvizsgát.
Az utolsó időben én vezettem
a belgyógyászat intenzív osztályát. Még ma is kapcsolódom ezekhez a területekhez,
de már csak hobbiszinten. Sok
éve veszek részt többnapos balatonfüredi és debreceni kardiológiai fórumokon, ahol a
szakma újdonságaival foglalkozhatunk. Még a pandémia
sem szab gátat ezek megtar-

tásának, igaz, tavaly csak online formában hallgathattunk
előadásokat a Debreceni Kardiológiai Napok konferencián. Mivel az orvostudomány
folyamatosan fejlődik, érdemes nekünk is lépést tartani
vele. Ezek a találkozók pedig
nagyon jó szinten tartó lehetőségek. Járatom az orvostovábbképző lapot, illetve interneten is küldenek anyagokat,
ötévente pedig egy szinten tartó vizsgát kell tennünk, amit
én egy éve teljesítettem, így
2025-ig akkreditált háziorvos
és belgyógyász szakképesítéssel rendelkezem – mondta el
Kőhalmi György, aki éveken
keresztül járt ügyelni, most
legutóbb a Szent Ferenc Kórház kardiológiai rehabilitációs osztályára, amit tavaly Covid-osztállyá alakítottak át,
emiatt ezt a tevékenységét jelenleg felfüggesztette.
További életcélok
1983-ban saját elhatározásból hagyta ott a kórházat, hogy megvalósíthassa
gyerekkori álmát: háziorvos
lehessen. – Úgy érzem, életelemem a segítségnyújtás.
Görömbölyön már a harmadik generáció van a kezem
alatt a csaknem negyven év
alatt. Az én életem célja abban fogalmazható meg, hogy
segítsek azokon, akik erre rászorulnak. Úgy érzem, ezért
vagyok a világon – mondta,
majd hozzátette, a családja

1983-ban saját elhatározásból hagyta ott a kórházat Kőhalmi György, hogy
megvalósíthassa gyerekkori álmát: háziorvos lehessen. Fotók: Mocsári László
nagyon fontos számára. – Két
gyermekem van, egy fiam és
egy lányom, egyikük sem vitte tovább a családi örökséget, ez egyrészről nagy szívfájdalmam, mert a praxist,
amit felépítettem és évtizedek
munkája van benne, így nem
tudom továbbadni. Unokám
pedig még nincsen. Valószínűnek tartom, hogy annak
idején, mikor a gyermekeim
utat kerestek maguknak, az
én hivatásomban nem találták meg azt a hozadékot, amit
egy pályaválasztás előtt álló
fiatal elvár egy szakmától, itt

egészen konkrétan a pénzre gondolok. De hát én soha
nem is ezért csináltam. Egyikük jogász és rendőr lett, másikuk pedig mentőirányító,
így ő valamennyire a szakmám közelében maradt. Abban az értelemben azonban
nem bánom, hogy nem lettek orvosok, hogy mindenki
azt csinálja, amire belső késztetése motiválta. Hivatásom
mellett életem másik értelme lesz majd, hogy lássam az
unokáimat, és játsszak velük
– emelte ki a gyógyító, akinek szakmailag nincs új cél-

területe, ahogyan ő fogalmazott „azt szeretném továbbra
is megélni, ami eddig is volt a
mindennapjaimban”.
2019-ben az önkormányzattól kapott elismerést a Semmelweis-napon. Idén pedig a
Praktizáló Orvosok Szövetsége tüntette ki Az év háziorvosa
díjjal, amit második alkalommal adtak át Miskolcon, idén
május 19-én, a háziorvosok
ünnepén. Vele együtt a tizenöt éve mellette dolgozó Leskó
Katalin kapta Az év asszisztense díjat.
Répássy Olívia

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Jegyzet

MÁJUS 24., HÉTFŐ: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 09:50 Képújság, 18:00 Pál utcai fiúk, 19:50
Honvéd7 (honvédelmi magazin),
20:05 Üzleti negyed, 20:30 Békebeli Budapest, 21:25 Képújság

A miskolci cipőgyártás Schumachere

MÁJUS 25., KEDD: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 Magyarok a Barcáért, 20:50 Lámpaidők,
21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság
MÁJUS 26., SZERDA: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 09:20
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15
Időjárás-jelentés, 18:25 Bas�szuskulcs – Our Last Drop,
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:30 Egészségpercek ism., 20:00 Híradó
ism., 20:15 Időjárás-jelentés,
20:25 A meghódított Kárpát-medence, 21:15 Képújság
MÁJUS 27., CSÜTÖRTÖK: 06:00
Az előző esti adás ismétlése,
10:00 Képújság, 18:00 Híradó,
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Promenád (kulturális magazin),
18:55 Én is táncolnék 3. széria 5.
rész, 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 Álmaimban rétisas, 20:00 Híradó ism.,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 Madármentő pusztadoktor, 21:15
Képújság

MÁJUS 28., PÉNTEK: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 10:00
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15
Időjárás-jelentés, 18:25 Gazdasági navigátor, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Suhanj velem! ism.,
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 Én is táncolnék! 3. széria 5. rész ism., 20:30
Miskolc TV – Retro: Miskolci séták: A Szinva, 21:05 Ez Miskolc –
Extrém sportok, 21:40 Képújság
MÁJUS 29., SZOMBAT: 07:00 Az
előző esti adás ismétlése, 11:00
Képújság, 18:00 Krónika (heti
hírösszefoglaló), 18:25 Miskolci
Napló ism., 18:50 Miskolc TV Retro: A pálos kolostor, 19:00 Krónika ism., 19:20 Suhanj velem!
ism., 19:50 Én is Táncolnék veled
3.széria 5. rész ism., 20:00 Krónika ism., 20:20 Miskolc TV Retro: Vigadó, 20:40 Miskolc TV Retro: Miskolci Dixieland Band, 21:00
A bátorság szimbólumai, 22:35
Képújság
MÁJUS 30., VASÁRNAP: 07:00 Az
előző esti adás ismétlése, 11:20
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00
Krónika, 18:25 Promenád (kulturális magazin) ism., 19:00 Krónika (ism.), 19:25 Gyereknap a
Miskolc Televízióban: Az erdő kapitánya, 20:35 Bears, life begins,
21:30 Képújság

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Korán nagyra nőnek a lábaim. Tinédzserként már túl
vagyok a negyvenesen. Stoffa
bácsi, a lakásunkkal szomszédos, csupa bőrszagú cipőbolt
segédje azonnal szól, ha nagy
ritkán a méretemre valót kap.
Nehezen szabadulok meg a
bokafogós, lúdtalpbetétes, gyerekesen magas szárúmtól. Az
első negyvenegyes, csausárga, hegyes orrúm fájóan szorít, de divatos. A sarokkérgét
megkalapálom, majd vízben
áztatva próbálom megnyújtani. Hiába. Végül bütykeimet
megnyomorítva, összeszorított
fogakkal járatom be. A divat
nagyúr.
A miskolci Kovács J. Attila, a cipőkészítés Schumachere, elsőre még a hölgyeket is
alulról felfelé nézi meg. Szakmai ártalom. Több évtizedes
tapasztalata alapján állítja,
hogy a mozgásszervi betegségek egyik okozója lehet a
rosszul megválasztott lábbeli.
Sajnos nem mindenki engedheti meg magának, hogy méretre szabott, alkotott cipőt
viseljen. Az egészségmegőrzési
programból is hiányzik, hogy a
jól megválasztott szandálnak,
sportcipőnek milyen szerepe van a testsúlyunk kellemes
megtartásában. Arról se beszélünk, hogy ha nem árasztanák
el az országot az olcsó, gyenge

minőségű, bőrutánzatú s hamis márkájú távol-keleti lábbelikkel, sokan akár mezítláb
járhatnának.
A miskolci Schumacher a
tehetősebb, igényesebb vásárlók szolgálatába szegődött. A
stilizált rovásírással írt „Attila
Cipő”, mint márka már határainkon túl is ismertté vált. Ki
gondolná, hogy a cipészmesterek is világversenyeken mérik
össze a tudásukat. Laikusként
azt hihetnénk, egy ilyen megmérettetésen a startpisztoly elsütése után kezdődik a mesterek munkája. Nos, a valóság,
hogy ide kész mesterremekkel kell benevezni. Lehetőleg
olyanokkal, amelyek fantáziadúsak színben, formában
és stílusban. Attilának jó néhányszor sikerült már. A leghíresebb, wiesbadeni versenyen
több aranyérmet érdemelt ki,
míg nemrégiben, Budapesten,
a Hagyományok Háza által
megrendezett Élő Népművészet Kiállításon megkapta a
kitüntető Folk Trend díjat. Így
ezek után mi sem természetesebb, a BOKIK alelnökeként a
kamara kézműves tagozatát is
vezeti.
Attilának nem sok alternatívája volt a pályaválasztáskor.
Az erdélyi gyökerekkel rendelkező fiatalember családjában
évszázadok óta öröklődik ez a

mesterség. Így aztán nem csak
a szakmája történelmében
mélyedt el, de tudatosan törekedett a cipőkészítés alkotói,
művészi szintjének elérésére is.
S ehhez az is kellett, hogy örömét lelje mesterségében.
Tudni kell, hogy amit ő művel az egy kimondottan bizalmi hivatás. Megrendelői nem
az utcáról esnek be, nem a kirakatból szemezgetnek. Hozzá be kell jelentkezni, időpontot kell kérni. Őt nem akkor
keresik fel, amikor reggel rádöbbennek, hogy levált a cipőjük sarka. Neves művészek,
gazdag vállalkozók, sejkek és
angol lordok a kuncsaftjai. El
nem árulná a nevüket, viszont
vásárlóik egymás köreiben
gyakran felismerik, hogy egy
cipőben járnak, pontosabban
egy magyar mester lábbelijeit
favorizálják. Különben termékei minden szegletében, még a
talpukon is büszkén virítanak
a sajátos márkajelek. Hogy ne
legyen könnyű hamisítani.
Az is igaz, megesett, hogy
egy elég szakadtan öltözött,
oroszul beszélő idegen látogatta meg fővárosi szalonját. Nem
gondolta volna, hogy a csaknem egy órán át tartó válogatás végén vásárol is. Meglepetésére több pár Attila cipővel
távozott. Azóta Moszkvából is
keresik.

Attilánál a rendelés nem
úgy zajlik, mint ahogyan
megszoktuk a boltokban.
Akár azt is mondhatjuk, hogy
lábujjanként történik a méretvétel. S külön a bal és a
jobb lábaké, hiszen nem ritkaság az eltérés. S ha kell, a
cipővel akár az ügyfél magasságát is képes feltűnés nélkül
fokozni, ha a becses megrendelő ezt kívánja. Majd ezután
következik a szerkesztés, a
kézzel varrás, és a különleges
minták szerinti díszítés. Hogy
milyen cérnával és faszögekkel dolgozik, az műhelytitok.
Azt viszont bevallotta, hogy
ő is úgy dolgozik, mint a régi
öreg suszterek, akik valamilyen időtakarékosságból a
szájukba tűzve tárazzák a faszeget. Tipikus mesterszokás.
Már a génjeikben őrzik.
Attila remekművei csábítóak. Kuncsaftjai közül ismerek néhányat, akik esküsznek
rá, hogy ezek olyanok, mint a
harisnyák vagy a zoknik. Rásimulnak a lábra, mégis tartják azt. Nem véletlenül borsos
az áruk. Jómagam mégis már
a levetett turkálós kinézetűekre utazok. Olyanokra, amelyek
már bejáródtak, mások lábán
edződtek. Legyenek azok bumfordi orrúak is, csak ne szenvedjek bennük…
Szántó István
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Miskolci Napló – A város lapja
A JOGÁSZ VÁLASZOL

Közös tulajdon
megszüntetése
Miskolci olvasónk keresett meg levelével, melyben
leírta, hogy a házasságát
a járásbíróság felbontotta. Levélírónk a házassági
vagyoni ügyeket is szeretné
rendezni. Van egy közös
lakásuk a volt férjével, amit
forintalapú hitelből vettek,
ez a kölcsön még jelenleg is
fennáll, törlesztőrészleteit
rendben fizetik.
Olvasónk szeretné megszüntetni a közös tulajdont
a férjével akként, hogy volt
házastársáé legyen az egész
ingatlan. Kérdezi ezek után,
hogy kell-e a jogügylethez a
pénzintézet hozzájárulása, és
ha igen, azt milyen feltételekkel kaphatják meg.
A házasság felbontása esetén, a felek által kötött – ügyvéd által szerkesztett – szerződésben lehet megszüntetni
a közös tulajdont. Ez akként
is kivitelezhető, hogy a felek
egyike lesz a kizárólagos tulajdonos, úgy, hogy a másik fél
tulajdoni illetőségét magához
váltja, vagyis kifizeti volt házastársát. Amennyiben azonban az ingatlant banki hitelt
biztosító jelzálogjog és ezt biztosító elidegenítési és terhelési
tilalom terheli, a szerződés érvényességéhez a pénzintézet
jóváhagyására is szükség van.
Nem elegendő a felek írásba
foglalt megállapodása, mely

szerint az egyik fél átvállalja
a hitel törlesztését, ez csak akkor érvényes, ha ahhoz a bank
kifejezetten hozzájárul.
A hitelátvállalás konkrét
feltételeiről mindig a hitelt
folyósító pénzintézetnél kell
érdeklődni. A bank megvizsgálja az új helyzetet, vagyis
elvégzi a hitelbírálatot. Ellen
őrzik, hogy a lakás kizárólagos tulajdonát megszerző fél
egyedül is hitelképes-e.
Ha nem, akkor előírhatja
új adóstárs és/vagy új készfizető kezes bevonását, esetleg
pótlólagos ingatlanfedezetet
is kérhet.
Ha a pótlólagos fedezetként felajánlott ingatlan végrehajtás alatt van, akkor azt
nem fogadja el a bank. Közüzemi szolgáltató, adóhatóság vagy magánszemély jelzálogjogával terhelt ingatlan
szintén nem fogadható el
pótlólagos fedezetként.
A vizsgálat után dönti el a
pénzintézet, hogy hozzájárul-e
a szerződéshez. Ha a pénzintézet álláspontja szerint a hitelátvállalás feltétele, hogy a levélíró
is adóstárs maradjon, vagyis
nem „engedi ki” a hitelből, akkor nem javasolt a tulajdoni
illetőség átruházása, hiszen a
bank felé a felelőssége ugyanúgy megmarad, tulajdonjoga
viszont már nem lesz.
dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

Sokan nehezebben élik meg a nyitást
A hotelek és vendéglátóhelyek tulajdonosai és munkavállalói látják legtisztábban
a kialakult helyzetet.
Folytatás az 1. oldalról

Bár sokáig próbáltuk „megállítani”, mostanában hazánk
mégis egyre jobban hasonlít
Belgiumra. Azonban nálunk
nem vallonokra és flamandokra, hanem oltási igazolvánnyal
rendelkezőkre és oltatlanokra
tagolódik a nemzet. Emiatt egyre erősebbek a tiltakozó hangok, kialakuló ellentétek.
Vegyesek a tapasztalatok a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban. Fotó: Juhász Ákos

Üzleti szemmel
Az Öreg Miskolcz Hotel az
üzleti turizmusra épít. Poroszkai Csaba elmondta, ez azt jelenti, hogy náluk gyengébb a
hétvége és a nyári időszak, viszont novembertől nem kellett
bezárniuk, mint más szálláshelyeknek. – Hotelünk hatvan
férőhelyes, pünkösdre hetven
százalékos foglaltságunk van.
Mióta megnyitottunk, kiválóan prosperálunk, két éve egy
új szárnyat is tudtunk építeni
önerőből. A tizenkét év alatt
legjobb időszakunk a tavalyi
nyár volt, amikor is a magyarok
belföldi célpontokat választottak a pandémia miatt. Most is
lehetne erre számítani, ha nem
lenne a védettségi kártya. A
családok véleménye megoszlik
az oltásról: például a férj nem
kérte, így a feleség hiába kapta
meg, nem foglalhatnak szállást.
A nyarat még nem látjuk előre,
de ha ötmillió beoltott állampolgárnál azt mondják, hogy
lehet menni a szállodákba, akkor biztos, hogy többen jönnek

Juharfák váltják a jegenyéket
A Tátra és Torontáli utcákba ültetendő fák fajtájáról a
képviselő kezdeményezésére a helyiek döntöttek.
Oszlopos korai juharfákkal pótolják ősszel a Tátra és
Torontáli utcákban kivágott
jegenyefákat. Ahogyan arról
korábban beszámoltunk, a
két fasor kivágása azért vált
szükségessé, mert a szakértői vélemények kimutatták: a
fák annyira korhadtak, hogy
állapotuk miatt közvetlenül
veszélyeztették az élet– és vagyonbiztonságot.
Az önkormányzat már akkor ígéretet tett arra, hogy a
fasorokat pótolják, azt pedig,
hogy milyen fákat ültethetnek a két utcában, a lakók
dönthették el – emlékeztetett Bazin Levente, a terület
önkormányzati képviselője.
– A helyiek oszlopos korai juhar, oszlopos tölgy és
oszlopos gyertyán közül választhattak. Nagy öröm számomra, hogy a lakók nagyon aktívak voltak: száznál
jóval több szavazat érkezett be, ezek alapján a lakók
többsége az oszlopos juharra
szavazott – mondta a képviselő.

A város főkertésze szerint
a faállomány gondozása és
fiatalítása mellett a kivágott
fák pótlása is fontos feladat
az önkormányzat számára.
Mint mondja, ebben a munkában egyre többször segítenek a városnak helyi vállalkozók, szervezetek.
– Egy ilyen gesztust tett
egy helyi szervezet a Tátra és
a Torontáli utcák kapcsán is:
felajánlották, hogy a beültetéshez szükséges közel száz
darab fát beszerzik, az önkormányzatnak csak az ültetés és a gondozás lesz a feladata – hangsúlyozta Czifrusz
Natália.
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A szakember kiemelte, a város fásításának fontos része a
fasorok gondozása, cseréje és új
fasorok ültetése. „Fontos lenne
rendezni a városi fő közlekedési utak melletti növényzetet.
A Pesti út és a József Attila út
mentén teljesen új fasorokat
kellene ültetni, hiszen mindkét városba vezető út sivár, de
a Szentpéteri kapu növényállományát is gondozni, frissíteni kellene. Ebben az ügyben a
Magyar Közúttal szeretnénk
tárgyalni a következő időszakban, nélkülük ugyanis ez
a munka nem oldható meg” –
zárta a főkertész.
Tajthy Ákos

A jegenyefák közvetlenül veszélyeztették az élet- és vagyon
biztonságot. Fotó: Mocsári László

majd. Azt végképp nem tudni,
hogy mennyi külföldi turista
jut el idén hazánkba, mert az államok közötti egyezményeket
még csak most alakítják a vezetők – mondta el a hotel ügyvezetője, aki hozzátette, óriási
segítség volt nekik az ágazati
bértámogatás és a munkáltatói
járulékfizetési kötelezettségek
elengedése.
Gyér pünkösdi forgalom
Kilián István, a Hotel K
 itty
szállodavezetője
legnagyobb
problémának azt tartja, hogy a
miskolctapolcai fürdők nagyon
későn kezdik a szezont. – A május elejei országos nyitást követően itt csak június közepén
nyit meg az Ellipsum, amit már
mindenki nagyon vár, így vendégeink is, akik telefonon érdeklődnek ez iránt. Örömteli, hogy
a napokban bejelentette a miskolci önkormányzat, hogy ennek időpontja június 12-e lesz.
Nekem a világjárvány ideje alatt
is fontos volt, hogy a munka-

vállalóim megtarthassák állásukat. Féltem, hogy még visszatérő
vendégeink is más utazási célpontokat választanak, ha nincs
hova menniük az első nyári
hónapokban – mondta a szállodavezető, aki hozzátette, a védettségi igazolvány hátrányosan
érinti a szolgáltatókat. A Hotel
Kitty huszonöt szobájából pünkösdkor mindösszesen háromban lesz vendég.
Poszttraumás menüztetés
Több miskolci vendéglátóhelyet is megkérdeztünk: vegyesek a tapasztalatok. Azoknál, akik nagyobb méretű
terasszal rendelkeznek, többnyire nem okoz jelentősebb
problémát a kérdés.
– Nem nagyon zavarja az
embereket, hogy kintre kell
ülni, amúgy is kint szeretnek
lenni – véli Kemény Gábor, a
Thália söröző pultosa. – Inkább a 40 feletti vendégek ülnek be. A baráti társaságot
sem szakítja szét szerintem az

igazolvány, mert ha egyvalaki
nincs beoltva közülük, akkor
inkább mind kint maradnak a
teraszon.
Az éttermek esetében árnyaltabb a helyzet. Szabó Csaba, a
Vendelin Étterem ügyvezetője
arról beszélt, hogy hiába van rá
lehetőség, az emberek továbbra is leginkább elvitelre kérik az
ételt.
– A menüztetés pörög, de
ha délután van egy-két asztalfoglalásunk, annak már örülhetünk. Pedig az a la carte
ételekből van haszna egy étteremnek, hiszen ha leül a vendég, akkor többnyire iszik is
valamit, esetleg fogyaszt egy
desszertet. Azonban nem tértek vissza a vendégek, ennek
talán a folyamatos félelemkeltő sajtó az oka, az szül bizonytalanságot. Így inkább elviszik
az ételt. Pedig az éttermek számára a menüztetés általában
éppen csak arra elég, hogy ne
működjenek veszteségesen.
Bájer Máté, Répássy Olívia

Rendezték környezetüket

A helyiek kezdeményezésére tették rendbe a Herman
Ottó, a Gálffy Ignác utcák
és a Győri kapu között található játszótér környékét.

A lakók az elburjánzott
növényzetet vágták vissza, a
használaton kívüli homokozókból pedig közösségi kerteket alakítottak ki.
Az általunk megkérdezett
helyiek hasznosnak tartották
a kezdeményezést, melyet az
Esély és Részvétel Közhasznú
Egyesület (ERKE) karolt fel,
valósított meg. Bordás Erzsébet az új virágágyások mellett
dolgozott, mint mondta, a
régi homokozók rendbetétele
az ő ötlete volt.
– Egyedül kevés voltam az
akció megszervezéséhez, az
ERKE közösségépítő programjainak sorába viszont
éppen beillett ez, így közösen mégis megszépíthettük
a környezetünket. Örömmel
jöttem dolgozni, és természetesen az utógondozásban is
részt veszek majd – mondta.
Horváth József a cserjék
visszavágásában segített. Érdeklődésünkre
elmondta,
több mint három évtizede lakik a Győri kapuban, de ilyen

A lakók közösségi kerteket is kialakítottak. Fotó: Juhász Ákos

volumenű közösségi akciót
eddig nem látott a városrészben. „Én azért is élvezem ezt a
közös munkát, mert nem elég,
hogy a lakókörnyezetünk
szebb lesz, de a munkavégzés
közben még új barátokra is
lelhettünk” – tette hozzá.
A növényzet rendbetételét
az önkormányzat is támogatta: pénteken Czifrusz Natália
főkertész szakmai irányításával zajlottak a munkák. „A
cserjék visszavágása közbiztonsági szempontból is indokolt volt, emellett viszont a
környezetbarát megoldásokra is figyeltünk: a növényekről levágott ágakat aprítógép
segítségével vágtuk fel: ennek

egy részét bárki elszállíthatta
például komposztnak, a helyben maradó felaprított zöldhulladékot pedig a cserjeágyak talajtakarására fogjuk
felhasználni” – hangsúlyozta.
Lichtenstein Raymond, a
Kapuzörgetők projekt szakmai vezetője elmondta, a beruházást közösen finanszírozta az ERKE, valamint a térség
két önkormányzati képviselője: Nagy Ákos és Simon Gábor.
– Van még egy harmadik
projektelem is: szombaton tartós, nehezen kopó ugróiskolákat szeretnénk felfesteni a
járdákra az itt élő gyerekek számára – mondta.
TÁ

6 Gasztronómia
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HORTHY-KOR: VÁLTOZÓ ÉLET, VÁLTOZÓ ÉTKEZÉS
Amit Japánban a teázás szertartása jelent, ahhoz volt
hasonlítható a Horthy-korban a szalonnázás a paraszti
étkezésben. A konzervek és
az édességek is itt kerültek a
képbe. Ebben az időszakban
változik a testideál is, és kezdenek diétázni az emberek.
Paksa Rudolf történész szerint a Horthy-korszak a változások időszaka volt, ami a
magyar konyhát illeti. Számos
érdekesség tartozik ehhez az
időszakhoz, és jó néhány ma
is élő gasztronómiai szokás innen ered.
– Az ország lakosságának 20
százaléka fért hozzá a csapvízhez, ők is főleg Budapesten és
a nagyvárosokban éltek – magyarázza a korban szokásos
étkezés hátterét Paksa Rudolf.
– A cukor jóval kevésbé számított elterjedt alapanyagnak:
főként teába tették és lekvárfőzéshez használták. Akik nagyon szegények voltak, pont
azért főztek szilvalekvárt, mert
ahhoz nem kellett hozzáadott
cukor. Ami még érdekes, hogy
a burgonya mellé ebben az
időszakban jelent meg a rizs.
Mivel azonban sokkal kevesebbszer kerültek húsételek,
pecsenyék az asztalra, a rizst
sem köretként, hanem hurká-

ba töltve vagy rizskásának fogyasztották egytálételként. A
tömegtermelés miatt a két háború között megjelenik a tartósítás kompótok és konzervek
formájában – ez is alakította az
étkezési szokásokat.
Édes élmény
A Horthy-korban kezdtek
elterjedni Magyarországon a
különböző vajassütemények.
– A paraszti rétegeknek is
megvoltak a saját süteményeik:
a pogácsa és a rétes. A linzertészta, a piskóta és a különböző torták kimondottan ebben a
korszakban kezdtek megjelenni a módosabb rétegek asztalain. Ekkor válik bevett szokássá
a kávéfogyasztás is. Persze sokak csak az úgynevezett pótkávéhoz jutnak hozzá: az első
világháborúban ugyanis elterjedt a cikóriakávé.
A Horthy-korszakra jellemző, hogy a szegények köreiben
elterjedt a napi kétszeri étkezés.
– Volt az ebéd és a vacsora. A reggeli nem volt jellemző. A meleg ételek tekintetében egytálételekről beszélünk.
A módosabbaknál ugyanakkor megjelentek a különböző
fogások. A főétel és a desszert
fogalmai is ekkor váltak elterjedté.

Ételek és testkép
– A cserépedényeket felváltották a fémlábasok, a kemencék helyett megjelent a háztartásokban a sparhelt. Megváltozott
a bevett testkép is. Az 1920-as
évek elején elterjed a nők körében a nagyon vékony testideál,
megjelenik a diéta – sok könyv
is foglalkozik a témával. A nőiességnek azok a klasszikus elemei, amik a paraszti kultúrában
bevettek voltak, a 20-as évek új
trendjének az ellenkezői: sokan
kritizálják is a korban a modern
női testképet. Ez alapvetően középosztályi divat, amihez hozzájárult az I. világháborúban az
éhezés. Ehhez jött az a jelenség,
hogy a nők elkezdték munkájukban helyettesíteni a férfiakat,
ez pedig a külsejükben is kifejezésre került. A háború után jól
kivehető a fiúsodási folyamat a
nők körében: nyugaton terjed a
bubifrizurás, vékony nő ideálja.
Nálunk ez is a Horthy-korszakra tehető.
A történész szerint a férfialkat terén is trendváltás jött a
múlt század elején.
– A húszas években egyre több
lett az irodai dolgozó, akik nem
égettek mozgással annyi kalóriát, míg a nagy étvágy, a túlevés
továbbra is férfiasnak számított.
Később, a gazdasági válság idején
ez megváltozik, hiszen már nem

Konyhai életkép 1922-ből. Fotó: Varga László (Fortepan 30497)

volt garantált a túlfogyasztáshoz
szükséges élelmiszer-mennyiség.
A két háború között népszerűvé
válik a tömegsport, felemelkedik az izmos férfi ideálja. Persze
mindez inkább a középosztályra,
a városlakókra igaz: ezt látják az
újságokban, plakátokon, filmhíradókban.
A paraszti kultúra ezzel
szemben továbbra is szűkösen,
kiporciózott készletekből él.
– Három nagy eseményre
jellemző a dőzsölés: a lakodalmakon, a temetések után és a
disznóvágásokon mindenki degeszre ehette magát. Ez azonban
pont az ellentéte annak, ahogyan
a hétköznapokban étkeztek.

Az éhezés nem csak fogyáshoz vezet
Paksa Rudolf történész kipróbálta a Horthy-korszak
szegényparaszti étrendjét,
melynek alapját a híg, kalóriaszegény levesek jelentették. Érdekes következtetésekre jutott.
A testünk lényegében egy
erőmű, hiszen – részben –
energiává alakítja a bevitt
anyagokat. Ezeknek minősége és mennyisége számos
dolgot befolyásolhat. A Történettudományi Intézet munkatársa, Paksa Rudolf a kutatásai érdekében saját bőrén is
megtapasztalta ezt.
– A gazdasági világválság
időszakában falusi iskolák tanulóival íratták össze, mit ettek az elmúlt héten. A legtöbb
étkezés valamilyen híg levest,
például korpalevest tartalmazott. Emellett többnyire
kenyeret fogyasztottak hagymával. Ha valamilyen húsféle
megjelent, az főként a szalonna volt. Nagyjából ezekből állt
össze a menü.
Paksa Rudolf kutatási témája a két háború közti időszak szélsőjobboldali mozgalmai. Érdekes összefüggést
talált e között és a korabeli étkezési szokások között.
– Feltűnt, hogy a vonatkozó sajtótermékek szerint
leginkább a szegényparaszti rétegeket tudták megszólítani – például a Böszörmény
Mozgalom az Alföldön. A
sajtóhíradások szerint ezek a
szegény parasztok borzasztó-

A Horthy-korban volt néhány étkezési szokás, ami mai
szemmel furcsának tűnhet.
– A marhahús alapvetően olcsóbb volt, mint a sertésé. Sajt
se nagyon került az asztalra.
Tejterméket ugyan fogyasztottak, de a sajtok inkább csak a
felsőbb osztályok étrendjében
jelentek meg: a szegények tejet
meg túrót fogyasztottak, vajjal
pedig jellemzően főztek.
Paksa Rudolf elmondta, a
trappista sajt is a II. világháborúnak köszönheti hazánkban a
népszerűségét.
– 1941-ben hoztak egy rendelkezést, ami szerint a tehéntej azon részének, amit sajtké-

Recept: pogácsa
kormányzóné módra
Hogy Horthy Miklós a nép
gyermeke volt-e, vagy a
polgári életmód vonzásában élt, jól ábrázolja kedvenc ételeinek listája.

Szalonnasütés 1930-ban. Fotó: Morvay Kinga (Fortepan 84342)

an néztek ki: alultápláltak és
nyomorúságosan öltözöttek
voltak.
Minimális kalórián
A gazdasági világválság következtében sokan tengődtek
igen nehéz anyagi körülmények között.
– Jelentős társadalmi csoportok voltak, amik egészen
minimális koszton éltek.
Ráadásul az ételeik döbbenetesen kalóriaszegények és
vitaminhiányosak
voltak.
Felmerült bennem a kérdés,
milyen hatással van az emberre egy ilyen étrend?
Paksa Rudolf szerint, ha
valaki – csak néhány napig – ezeket a híg leveseket, kalóriaszegény ételeket
eszi, annak nem csak fo-

gyás lesz a következménye.
Meghatározza a szellemi
képességeket is, azt, hogy
mennyire leszünk képesek
racionális döntéseket hozni,
átgondolni dolgokat, ös�szefüggéseket. Az agyunk
működéséhez ugyanis szénhidráttöbbletre van szükség.
– A Horthy-korban nemcsak a fegyvere miatt tudott
egy egész kocsmát helyretenni egy-két csendőr, hanem azért is, mert akiket
meg kellett rendszabályozni,
gyakran nem voltak mentálisan elég jó állapotban
ahhoz, hogy képesek legyenek tervezni vagy összefogni. Ugyanez igaz egyébként
a korszak végén lágerekbe
gyűjtött zsidóságra is.

Test és szellem
A történész saját maga is
kipróbálta, milyen hatása van
annak, ha valaki a korabeli parasztok étrendjét követi
néhány napig.
– Meglepően hamar legyengültem. Nem végeztem ebben
az időszakban kifejezett fizikai
munkát, de amikor kellett volna, nem voltam rá képes. Egyik
nap például bicikliztem. Egy hagyományos mountain bike-kal
tekertem, amikor egy kisgyerek
megelőzött. Kíváncsi voltam,
vissza tudom-e előzni, de nem
ment. Nem tudtam izomerőt
koncentrálni 4-5 nap éhezés
után. Emellett a gondolkodás is
nehezebben ment: csak az egyszerű, lebutított mondatokat
voltam képes felfogni, megérteni.
Bájer M.

szítésre szánnak, legalább 60
százalékából trappista jellegű
sajtot kell csinálni.
Az ínségrétegnek a Horthy-korban legalább olyan jelentőségű hagyománya volt a
szalonnázás, mint Japánban a
teaszertartás.
– Nem egyszerűen csak ették
a szalonnát, hanem volt ennek
egy meghatározott módja: hogyan tartja az ember a bicskát,
hogyan szeli a szalonnát, mellé
a kenyeret vagy a hagymát. A
szalonnázás egyfajta szertartás volt, aminek szabályait a fiú
a nagyapjától, apjától tanulta
meg – meséli a történész.
Bájer Máté

Egy 2009-es árverésen bukkantak rá feleségének, Purgly
Magdolnának receptfüzetére.
Ebben főként egyszerű ételek
szerepeltek, mint a halászlé
vagy a szalontüdő. Azonban
túlnyomórészt édességeket
tartalmazott: számos felfújt,
vajassütemény és torta receptjét jegyezte fel Horthyné.
Purgly Magdolna receptfüzetét egyébként 140 ezres kikiáltási áron bocsátották árverésre 2009. november 7-én.
Olyan történelmű jelentőséggel bír a feljegyzés, amely
Horthy kedvenc ételeit tartalmazza, hogy rögtön védetté nyilvánították. In nomine
Dei Horthyné Purgly Magdolna, Pola, 1910. február 1. –
ez olvasható a füzet elején. A
dátum egyben a gyűjtés kezdetét is jelenti. A füzet 308 receptet tartalmaz, melyek közt

az első a párizsi szelet, utolsó
pedig a rácsos kenyér. Érdekes fogása a receptkönyvnek
a kormányzó kedvenc pogácsája, ami valójában inkább
hasonlít egy édes bejglire.
Horthy-pogácsa
Kelesszünk meg 1dl langyos
tejben 1 dkg élesztőt. Gyúrjuk
össze 35 dkg liszttel, 12 dkg
zsírral és 2 tojássárgájával. A
tésztát két cipóra osztjuk, majd
hagyjuk pihenni. A töltelékhez felverünk két tojást, majd
összekeverjük 15 dkg darált –
vagy nagyon apróra vágott –
dióval, 15 dkg cukorral, 5 dkg
csokoládéporral, fahéjjal és
citromhéjjal. Ízlés szerint rumot is teszünk a masszába. Vékonyra nyújtjuk a tésztát, majd
a tölteléket vizes kés segítségével elegyengetjük rajta. Ezután
erősen, mintha bejglit tekernénk, felcsavarjuk, és kisujjnyi
darabokra vágjuk a süteményt.
Kikent tepsiben, 180 fokra előmelegített sütőben aranybarnára sütjük.
BM

2021. május 22. | 20. hét | XVIII. évfolyam 20. szám

Kultúra

Miskolci Napló – A város lapja

KÖZÖNSÉG ELŐTT
A SZIMFONIKUSOK
A Miskolci Szimfonikus
Zenekar május 27-én nyitja meg újra kapuit a közönség előtt.
Az első három koncerten – május 27-én, június
1-jén és 2-án – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karmester növendékeivel állnak közösen
pódiumra a Művészetek
Házában. A koncertekre a
bérleteseknek a belépés ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a jegypénztárakban vagy a handa.eszter@mso.hu címen
lehet.
Ezek után lesz egy budapesti és egy szlovákiai vendégszereplésük, majd június
25-én pótló koncertet tartanak (Tűzvarázs VI. eredeti
dátum: 2020. március 23.)
Wagner és Bruch műveivel
a műsoron a Művészetek
Házában. Majd június 30án a hagyományos Prome

nádkoncert zárja a csonka
évadot a 2-es jégpályán.
A kormány rendelkezéseinek megfelelően csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek részt a
koncerteken. A maszk használata nem kötelező, de
ajánlott a hangversenyteremben. A kézfertőtlenítés
és lázmérés viszont kötelező
a belépéskor. Az oltási igazolvány mellett valamilyen
személyi okmányra (személyi igazolvány, jogosítvány,
útlevél) is szükség van a belépéskor.
A miskolci szimfonikusok
nagy reményekkel hirdetik
meg május végén a következő évadra szóló bérleteiket is, bízva abban, hogy a
közönségnek is annyira hiányzik a koncertélet, mint
nekik, és sokan lesznek kíváncsiak a programjaikra. A
bérleteseket hamarosan tájékoztatják a kompenzációs
lehetőségekről is.

Százéves Miskolc forradalmár
díszpolgára
Borsod és Miskolc 1956-os
forradalmának központi
személyisége, Földvári Rudolf 1921. május 20-án született Kispesten.
Folytatás az 1. oldalról

Szintén nemzedéki élménye volt, hogy mindeközben
egyre erősödött benne az érzés: valami itt nincs rendben,
a rendszer jelszavai és valósága között egyre elviselhetetlenebb a feszültség, a munkások
felszabadítóinak pozíciójában
pedig valójában annak elnyomói pöffeszkednek. 1953-ban
tagja lett a Moszkvába rendelt
magyar pártdelegációnak, az
ott hallottak pedig csak erősítették benne az érzést: valamit
tenni kell, mert Rákosiék erőszakos uralma csak szenvedést
hoz az országra. Bízott Nagy
Imre „új szakasz” politikájában
és a demokratikus korrekcióban, párton belüli őszinteséget követelő fellépése nyomán
Borsodba „száműzték” megyei
első titkárnak.
Itteni élményeit egy kritikus parlamenti beszédében is
összefoglalta, az államszocializmus a miskolci iparvidék
munkásai számára valójában
alacsony életszínvonalat és kiszolgáltatottságot hozott, melyet saját hatáskörében igyekezett enyhíteni. Elítélte a párt
hatalmaskodó és erőszakos
kiskirályait, a hibák kijavításában bízva már 1956 tavaszán–nyarán sokat tett a helyi
értelmiségi reformkörökért,
sőt, a közélet demokratizálásáért. Utólag nem is tűnik meglepőnek, hogy október 23-án a

Vonul a tömeg Miskolc utcáin 1956. október 25-én, elöl az V. éves egyetemi hallgatók

forradalom oldalára állt, a megyei munkástanács egyik hiteles vezetőjeként tekintettek rá.
Földvári Rudolf nem véletlenül
került a forradalom első vona-

lába, nem sodródott, hanem
inkább maga akarta „sodorni”,
pontosabban irányítani az eseményeket, győzelemre segíteni
és megőrizni a forradalom vívmányait, a szabad, független
és demokratikus Magyarországot. Az sem véletlen, hogy
november 4-e után a Szovjetunióba hurcolták, hazatérése
után még tanácsi vezetőként

PREMIEREKKEL TÉR VISSZA A SZÍNHÁZ
A Miskolci Nemzeti Színház
május 29-én újra megnyitja
kapuit a közönség előtt. Rögtön egy premierrel készül a
teátrum, ezen az estén a Déjà
vu című előadás lesz látható
Szabó Máté rendezésében.
Hosszú, erőt próbáló időszakon van túl a színházi szféra, így a miskolci teátrum is kicsattanó örömmel várja, hogy
újra nézőket fogadhasson. A
jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően csak védettségi igazolvánnyal látogathatók az előadások, valamint a
színház szigorú biztonsági intézkedéseket vezet be a közönség és dolgozói védelmében.
(Ezekről részletes információ
az mnsz.hu-n található.)
Május 29-én felgördül a
függöny a Nagyszínházban,
ahol Szabó Máté rendezésében láthatják a nézők a Déjà
vu című előadást. A produkció Ettore Scola A bál című
nagysikerű filmjének ötletét felhasználva arra tesz kísérletet, hogy néhány tipikus
karakter és a korra jellemző
zenék és táncok segítségé-

vel felidézze az utóbbi százhúsz év magyar történelmének szomorú vagy felemelő
epizódjait. A cselekmény egy
elképzelt közösségi hely (talán egy kávézó) folyamatosan változó életét követi, a
vendégekét éppúgy, mint az
épületét, mely a történelem
sodrában maga is átalakul, lepusztul és megújul.
Június 18-án az évad közepén elmaradt Producerek című
musical bemutatójára kerül
sor, melyet Béres Attila rendezett. „Egy valaha szebb napokat látott producer és egy ravasz
könyvelő a világ legrosszabb
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színdarabjából akarnak nagy
pénzt csinálni...” A sokoldalú
Mel Brooks 1967-es Oscar-díjat
nyert forgatókönyvéhez zenét
is szerezve írt musicalt 2001ben Thomas Meehan közreműködésével. A Broadway világát
szarkasztikus humorral és öniróniával ábrázoló darab bemutatásának évében minden idők
legtöbb Tony-díját kapta: tizenkettőt a lehetséges tizenötből, és
azóta is fergeteges sikerrel játs�szák a világ zenés színpadain.
Június 26-án a Hazatérés
premierjére készül a színház,
melyet Ascher Tamás értelmezésében ismerhetnek meg

Újra színpadon a Bál a Savoyban. Fotó: Gálos Mihály Samu

a miskolci nézők, és melyet
szintén az évad során korábban mutatott volna be a teátrum. Harold Pinter 1964-ben
íródott drámájának története
szerint az Amerikában élő filozófiaprofesszor, Teddy és felesége, Ruth hosszú évek után
váratlanul hazalátogatnak a
férfi munkásosztálybeli családjához Észak-Londonba, a
régi családi házba, ahol apja,
nagybátyja és két fivére laknak együtt. Mire megérkeznek, már teljes lángon lobog a
családi sportpokol; durva bántások és szentimentális elérzékenyülések váltogatják egymást szeszélyesen az összezárt
férfiak között. A csaknem elveszettnek hitt fiú és az izgalmas idegen nő hazatérése még
tovább forralja az indulatokat,
és veszedelmes viszonyok kezdenek kialakulni...
Ezen kívül visszatér a 20192020-as évad nagy kedvence,
a Feketeszárú cseresznye, melyet Szőcs Artur állított színpadra, valamint a rendező
másik nagy sikerű előadása, a
Bál a Savoyban operett is újból látható.

próbálta menteni a menthetőt,
míg 1957-ben letartóztatták,
monstre perben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.
Az 1960-as évek elejének amnesztiapolitikája nyomán került szabadlábra, és furcsa módon vissza kellett térnie oda,
ahonnan fiatalon elindult: újra
traktorgyári munkás, később
műszaki vezető lett.
A rendszerváltáskor elsők
között igyekezett rehabilitálni a Kádárék által „ellenforradalomként” bemocskolt 1956
emlékét, miközben maga is felmentésre várt. 1990-ben ítélték
semmisnek az ellene hozott
vádakat. Életművét hitelessé
tette, hogy a Nagy Imre Társaság elnökségi tagja lett. A forradalom mártír miniszterelnökének nevét viselő alapítvány
2011-ben Tiszta vizet a pohárba! címmel jelentette meg
bő 400 oldalas életútinterjúját
– tartalmas és izgalmas olvasmány a magyar 20. század, különösen a Miskolc forradalma
iránt érdeklődőknek.

Földvári Rudolf „alig” 80
éves volt, amikor először találkozhattam vele, a kedves
öregúrban nemcsak történelmi események átélőjét és
felidézőjét, hanem érdekesen „sztorizó”, szellemi frissességét azóta is őrző beszélgetőpartnert
ismerhettem
meg. Beszélt arról is, hogy
1990 után az addig elhallgatott forradalmat hirtelen
mindenki saját érdekei szolgálatába állítva akarta dicsőíteni, háttérbe szorítva
1956 valóban összekovácsoló emlékezetét. 2010-ben lett
Miskolc város díszpolgára,
azé a városé, amelynek forradalmában meghatározó,
történelmi szerepet játszott.
100. születésnapját köszöntve a velünk élő történelemről is emlékezünk, s kívánjuk, hogy ez a múlt bennünk
is olyan elevenen éljen, mint
Földvári Rudolf hosszú életében a forradalom miskolci
emlékei.
Fazekas Csaba

PROGRAMAJÁNLÓ
Május 22., szombat
17:00 Termelői vásár, Onga, Dózsa
György út 22-24.
13:00 Detektívhétvége – városnéző
játék, Calypso Étterem
13:00 Nahaj Akusztik – koncert,
jótékonysági nappal, Medvetalp Bistro
Május 23., vasárnap
17:00 Retro Party, Block Bistro terasza
17:00 Pünkösdi hétvége, Stamp Club
terasza
Május 25., kedd
17:15 Ayurvédikus jóga, Mókusodú
19:00 Alakformáló torna, Ifjúsági és
Szabadidő Ház
Május 26., szerda
14:30 Spanyol nyelvi klub, Mókusodú
18:30 Piloxing, Ifjúsági és Szabadidő Ház
Május 27., csütörtök
19:00 ZAK vizsgakoncert – A
Zeneakadémia hangversenye a
Miskolci Szimfonikus Zenekarral,
Művészetek Háza
19:00 Alakformáló torna, Ifjúsági és
Szabadidő Ház
19:00 Latin fitness, Ifjúsági és
Szabadidő Ház
Május 29., szombat
9:00-18:00 Drift Sim Kupa,
Mezőkövesdi repülőtér
19:00 Déjà vu – történelem képekben
sok zenével, Miskolci Nemzeti
Színház, Nagyszínház

Május 30., vasárnap
9:00-18:00 Drift Sim Kupa,
Mezőkövesdi repülőtér
16:00 Keszekusza varázspálcája –
Művészetek Háza
17:00 Süsü, a sárkány, Ady Endre
Művelődési Ház
MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Május 20., csütörtök – 26., szerda,
naponta 16:30 David Copperfield
rendkívüli élete, 19:00 Spirál;
Május 27., csütörtök – június 2.,
szerda, naponta 16:30 és 19:00 Egy
humorista élete
Művészetek Háza, Béke-terem:
Május 20., csütörtök – 23.,
vasárnap, naponta 17:00 New
Orleans: A zene városa, 19:30
Napsugár
Május 24., hétfő – 26., szerda,
naponta 17:00 Idiot Prayer – Nick
Cave Alone at Alexandra Palace,
19:30 Napsugár
Május 27., csütörtök 17:00 és 19:30
Perzsa nyelvleckék
Május 28., péntek 17:00 és 19:30
Rosa esküvője
Május 29., szombat 17:00 és 19:30
Mese a barátságról
Május 30., vasárnap 15:30 Bogyó és
Babóca 4. – Tündérkártyák, 17:00
és 19:30 Szenvedélyes szomszédok

8 Hirdetés – autósvilág
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ILYEN EGY MODERN DZSIP!

A kategóriának nevet adó
ikonikus márka Plugin Hybrid modelljét egy
vagány nő társaságában
hajtottuk meg terepen és
aszfalton.

Második részéhez érkezett a
Miskolc Televízió Suhanj velem! című autós műsora. Felvillantak a Jeep márka ikonikus körlámpái, ezúttal a
Renegade modellen. A kompakt városi SUV négykerékhajtással tépi az aszfaltot – és
ha szükséges, akkor természetesen a földutak porát –, ami
még ma is ritkaságszámba

megy a hybridek egyre gyarapodó táborában. A teszt során
kiderül, az autó hogyan boldogul a különböző útviszonyok között (előzetesen annyit
elárulhatunk: nem jön zavarba se a városban, se az épített
utat elhagyva), és hybrid rendszerét is megismerhetjük autózás közben.
A Jeep Renegade Plug-in
Hybrid 4xe tesztelésében újra
egy ismert miskolci személyiség segített: Gulybán Péter műsorvezetőnk ezúttal
Hankó Vandával, a Helynekem rendezvényszervezőjével
ült volán mögé. A teszt vis�-

szanézhető a minap.hu Médiatárában.
Az április közepén indult
magazinban az autós világ
legújabb csodáit teszteljük.
Péter a jövőt hozza el a miskolci családokhoz, hiszen környezetbarát hybrid, plug-in
hybrid és teljesen elektromos
autók kerülnek középpontba.
Folytatódik
nyereményjátékunk is az Instagramon!
Egy, a műsorban elhangzó
kérdésekre helyes válaszokat
adó, szerencsés nézőnk értékes ajándékot vihet haza, valamint nyer egy élménydús
tesztvezetést is.

FIAT hybrid modellek

TWIN 93 KFT.
3533 MISKOLC, LÓRÁNTFFY ZS. U. 36.
Telefon: 06 20 398 8883
E-mail: szalon@twin93.hu, www.twin93-fca.hu
Vegyes átlagfogyasztás: 3,9-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 89 g/km. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért érdeklődjön a hivatalos márkakereskedésben, vagy látogasson el a www.twin93-fca.hu weboldalra!

HYBRID JEEP® MODELLEK

ÉLJ SZABADON!
A képen szereplő Jeep modellek vegyes átlagfogyasztása 1,9-2,3
l/100 km, a CO2-kibocsátása pedig: 44 g/km. A kép illusztráció, a
részletekért látogasson el a www.twin93-fca.hu weboldalra!

GUMI-ÉRT BT.
GUMISZERVIZ KOMLÓSTETŐN

Telefon: 30/9450-228
E-mail:
info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzatkészítés,
kárpitjavítás
Méretpontos,
minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:
az autós hálás lesz érte!

Személy-, kisteher-, teher4X4-, munkagép-,
mezőgazdasági-,
motorgumiabroncsok
és tömlők értékesítése,
szerelése, centrírozása,
javítása. Gumihotel.
Könnyűfém és lemezfelnik
értékesítése, javítása.
Új szolgáltatás! Gyorsszerviz
ingyenes állapotfelméréssel.
3533 Miskolc, Komlóstető u. 20/A
Nyitva: h-p 8.00-17.00, szo 8.00-12.00
Telefon/fax: 46 333-181. Mobil: 30 955-8770 06 30 299-6214
www.gumi-ert.aranyoldalak.hu gumiertbt@gmail.com

A hírportál
www.minap.hu
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Gyémántokat csiszolnának Miskolcon
A 2021/22-es bajnokságban
is Tokaji Viktor lesz a DVTK
Jegesmedvék vezetőedzője. A
klubvezetés elvárása szerint
a szakembernek a játékoskeret átalakítása, megfiatalítása lesz a feladata.
A Macik az U21-es bajnokságban klubtörténeti sikert
elérő, bajnoki címet szerző,
saját nevelésű tehetségekre támaszkodva kezdik majd meg
az új szezont – a csapat élén
pedig folytatja a munkát Tokaji Viktor, akivel három szezonra szóló megállapodást kötött a klub.
„A jövés-menést meg kell
szüntetni, el kell indulni egy
fix irányba – hangsúlyozta a
Miskolc Televíziónak a vezetőedző. – Vissza kell állítani a klub régi renoméját. Az
lesz tehát a következő szezon
fő csapásiránya, hogy az U21es magyar bajnokcsapatra támaszkodva egy új együttes

alapjait kezdjük el lerakni, a
fiatalság és a rutin megfelelő
keverékével. Lesz tehát változás a klub keretében. Az azonban mindenképpen fontos,
hogy egy itt született fiatalnak
perspektívát jelent, hogy itt
tud pallérozódni.”
A csapat fontos lépcsőfok
lesz az utánpótlás-játékosok
számára, hogy könnyebben
beilleszkedjenek a felnőtt mezőnybe 1-2 év múlva. Tokaji
Viktor kiemelte, nem egy kirakatcsapatot akarnak felépíteni, a playoff kiharcolása sem
feltétlenül cél – sokkal inkább
a fejlődés, és annak fenntartása. – Bízom abban, hogy találunk Miskolcon csiszolatlan
gyémántokat. Jó a kapcsolatom az utánpótlásedzőkkel,
ez egy jó kiindulópont ahhoz, hogy magyar, sőt helyi
játékosokra tudjunk alapozni. És akkor a szurkolók sem
az eredményért jönnének,
hanem, mert magukénak ér-

zik a csapatot. Ugyanakkor
a versenyképességünket sem
hagyhatjuk háttérbe szorulni.
Az építkezés viszont egy többéves folyamat, szóval türelemre lesz szükség vezető, edző és
szurkoló részéről is.
Ha választani kellene a fiatalítás és az eredmény között, akkor Tokaji az előbbit
választaná. Ugyanakkor az
elvándorlási „vágyat” is csökkentenék, opciót kínálnának a
tizenéves tehetségeknek, hogy
nekik a cél az legyen, hogy a
Jegesmedvékben játsszanak;
ne külföldre menjenek.
– Nekem is az a véleményem, hogy a klubunknak
abba az irányba kell továbbmenni, ahol magas szinten
lehetőséget biztosítunk fiatal magyar edzőknek – ezt
már Egri István, a DVTK Jegesmedvék elnöke mondta.
– Viktor több szempontból is
megfelelő számunkra: ismeri
a ligát, a klubot, dolgozott az

„El kell indulni egy fix irányba”. Fotó: Juhász Ákos

utánpótlásban, jelenleg is tagja az U18-as válogatott stábjának. Ismeri tehát a tehetséges
magyar játékosokat. Bízunk
benne, hogy vele sikerül egy

új csapatot felépítenünk, ahol
a fiatal generációnak, azon belül a DVTK-nál nevelkedett fiataloknak, lehetőséget tudunk
biztosítani. Olyan csapatot

Hirdetés

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a hulladékszállítás rendje

pünkösdhétfőn,
azaz 2021. május 24-én
NEM VÁLTOZIK.
A hulladékot változatlanul, a korábbi
megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

A hulladékudvarok és
az ügyfélszolgálati irodák
2021. május 24-én
ZÁRVA TARTANAK.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
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ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK, ÜLŐGARNITÚRÁK,
ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

ÓRIÁSI bemutatókészlet HELYBEN!
WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor

szeretnénk felépíteni, ahol a
fiatalok ki tudják bontakoztatni a tehetségüket, rutint
szereznek, és ahol sikereket
érhetnek el.

10 Hirdetés – karrier
Borsodban is
egyre nő a kereslet
a munkaerő iránt

A munkaerőpiac legfontosabb
jellemzője, hogy egy adott
időpontban vajon mennyi
és milyen minőségű állást
kínálnak a versenypiacon az
adott régióban.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
nem áll rossz helyen a nyitott
pozíciók számát illetően: a
Trenkwalder országos adatbázisa szerint az összes meghirdetett fizikai munkakör 11
százalékát a megye vállalkozásai
tették közzé. Ezzel a legtöbb
fizikai pozíciót felkínáló megyék
rangsorában Borsod a harmadik
helyen áll, miközben a szellemi
pozíciók tekintetében is a középmezőnyben szerepel.
Továbbra is a magasan képzett
szakmunkásokra van a legnagyobb igény, de mérnökökre is
hatalmas az érdeklődés: továbbra is slágerszakmának számít
a villamosmérnök. Emellett a
karbantartók és technikusok is
képesek gyorsan elhelyezkedni a
megyében.
A vendéglátás újraéledésével
párhuzamosan az e területhez
kapcsolódó pozíciók esetében
is erőteljesen megélénkült a
kereslet. A takarítótól a pultosig, a szakácstól a recepciósig
mindenkit keresnek. Kereslet
szempontjából a harmadik kiemelt terület a kereskedelem. Itt
a kiskereskedelem élénkülésével
párhuzamosan az eladói, érté-

kesítői és raktáros pozíciók iránt
nőtt meg a kereslet.
A nyár érkezésével ezek a pozíciók csak jobban felértékelődnek, és további bérnövekedés
várható. Van is bőven tere a
növekedésnek: a Trenkwalder
adatai szerint 2021 első negyedévében az észak-magyarországi
régióban 1258 forint volt az
átlagos fizikai órabér. Ezen belül
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
átlaga mindössze 1133 forint
volt, ami már közel 20 százalékos
elmaradást mutat az országos
átlaghoz képest.
A járvány remélhetően utolsó
szakaszába fordul, ennek pedig a
diákok lehetnek a nyertesei idén
nyáron. Az újraindítás még bőven tartogathat meglepetéseket,
emiatt mind a munkáltatók, mind
a munkavállalók bizonytalanok.
Ezt a helyzetet részben képesek
áthidalni a diákok, akik gyorsan
tanulnak, alkalmazkodnak és a
bizonytalan helyeztekre is képesek jól reagálni.
Akárcsak a munkaerőpiac más
területein, a diákok foglalkoztatása során is nagyon fontos, hogy a
cégek a megfelelő embert a megfelelő helyre vegyék fel. Ennek
biztosítására célszerű megfelelő
HR-szolgáltatóhoz fordulni. Az
ELTE-Trenkwalder iskolaszövetkezet (https://isz.elte.hu/) immár
Borsod megyében is örömmel
várja jövőbeli munkavállalóit a
nyitott diákmunka-pozíciókra.

Könnyű betanított munka,
targoncavezető
és alapanyag-összekészítő
álláslehetőségek
Miskolcon

HETI BÉREZÉS MEGOLDOTT!

Havi kimagasló fix bér
Ingyenes buszjárat vagy munkábajárás támogatása
Hosszú távú munkalehetőségek
Azonnali beléptetés és kezdés

HÍVJ és visszahívunk!

+36 30 507 6371

3530 Miskolc, Széchenyi utca 26. 1. em.
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MIÉRT MISKOLC? 26. RÉSZ – A MAGYAR HELIKON
„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, hogy
a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az
emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük
és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért
Miskolc? című kötetében Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy miért szereti Miskolcot.
Azért, mert ez a város korszakos irodalmi találkozásoknak
adott otthont.
Amikor Lillafüred kies völgyének híres palotája megszületett, sokan jöttek ide az ország
minden pontjáról, hogy megcsodálják a különleges épületet. A pesti társasági események
mindegyikén szóba került a
bükki „helvétzia”, sokan tervezték, hogy szobát foglaltatnak
és „leutaznak” megnézni azt a
helyet, melyről egy ország beszél. Sok fontos, országos jelentőségű társasági esemény helyszínéül választották akkoriban
Lillafüredet. Az Írók Országos
Egyesületének vezetősége is úgy
döntött, itt rendezi meg országos
találkozójukat.
1933. június 10-én vette kezdetét a magyar írótársadalom
mindaddig legnagyobbra tervezett eseménye, melyre oly sokan
jelentkeztek, hogy azok számára, akik érdeklődőként érkeztek Lillafüredre, már nem jutott
szoba. Szerencsére a környező
panziók és szállók befogadták
őket, közöttük József Attilát is.
Kicsit borongós, szeles idő fogadta a vendégeket, legalábbis az
első, ismerkedő sétákról készült
képeken a vendégek felöltőben
állják körül és hallgatják vendéglátóik lelkes előadását.
A díszes nagyteremben összegyűlt írókat, könyvterjesztőket a
főispán a következő gondolatokkal köszöntötte. „Önök, Uraim,
vigyék hírül és mondják meg
mindenkinek Lillafüred szépségeit, gyönyörűségeit, vadregé-

nyes csodáit, és mint a magyar
kultúra magvetői, térjenek ide
vissza minden évben, mert az én
elgondolásom az, hogy Lillafüredből magyar Helikont csináljunk, a magyar elmék, a magyar
szívek és lelkek találkozóhelyét.”
Aztán a köszöntők között egyebek mellett elhangzott Pakots József elnök örök érvényű gondolata, mely így szólt. „Az irodalom
művelői számára sem jobb, sem
baloldali író nincs, csak magyar
író van.” Az első előadást Móricz
Zsigmond tartotta, ki ezer szállal
kötődött a megyéhez, és amikor
Miskolcra jött – ami élete során
gyakran előfordult –, sohasem
felejtette el megsüvegelni a miskolciak teljesítményét, amit kulturális örökségük ápolása terén
kifejtettek. Többször mondta,
hogy ő barátként és rokonként
jön ide, hiszen itt földijeivel találkozik. Előadását „A magyar
nép és az irodalom” címmel tartotta. Az első napon az írók emléktáblát is avattak az utolsó magyar polihisztor, Herman Ottó
otthonának, a Pele-laknak falán.
Az est vitathatatlanul legnépszerűbb eseménye volt a vacsora, és
az azt követő mulatozás, ami a
Mátyás-teremben – az elmondások szerint – reggelig tartott.

A másnapi előadásokat még
megtartották, de hétfőn szomorú hír érkezett a fővárosból. Váratlanul elhunyt az időközben
Budapestre visszautazott Pakots
József elnök. Kosztolányi Dezső,
az IGE főtitkára, az írókkal
egyeztetve bezárta a tanácskozást, így a többség hétfőn elutazott, csak néhányan maradtak.
Szerencsére közöttük volt József Attila is, aki ekkor látja meg
azt az asszonyt, aki iránt pillanatok alatt oly erős vonzalmat
érez, hogy megírja a világirodalom egyik legszebb szerelmes
versét, az Ódát. Sokan és sokszor próbálták összefoglalni azt
az érzést, amit egyszerűen csak
úgy hívunk, szerelem. Arra a
kérdésre, hogy mi a szerelem,
a legszebb választ József Attila
adta meg. A szenvedélyes szerelmi vallomás, melyet impresszionista és naturalista képek szőnek át, olyan elemi erővel festi
meg az emberiség legtisztább és
legmélyebb érzését, hogy pillanatok alatt magunk is a hatása
alá kerülünk, és szomorú-magányosan ülve a csillámló sziklafalon, együtt éljük át az elvesztést,
majd keresést földön és égbolton, az ösztön és tudat különös
táncai közepette. Végül vele vagyunk a kijózanodásban, a sok
„talán” között járva, bízva egy
viszontlátásban, egy igazi találkozásban.
Ugyanekkor születik József
Attila Babitshoz írt verse is Magad emésztő címmel. Berda Jó-

A József Attila-szobor Lillafüreden. Fotó: Mocsári László

zsefet, aki szobatársa volt Lillafüreden, a költő az éjszaka
közepén felébreszti, hogy hallgassa meg két új versét. A szobatárs akkor még nem tudhatta, hogy a sors, mint legnagyobb
rendező, őt ajándékozta meg azzal a csodával, hogy a szerelmes
vers első hallgatója lehetett. Ráadásul nem mástól, mint a legavatottabb előadótól, magától a
szerzőtől.
Amint az akkor még névtelen
múzsát elvitte a vonat, a költő is
csomagolt, hogy megkeresse őt.
Annak, hogy valamikor is létrejött volna az újabb találkozás,
mely beteljesíti a szerelmet, nin-

Az irodalom, a költészet nem csak a könyvekből vagy a tanórákon szól hozzánk - része az életünknek. Ha irodalom és Lillafüred, sokaknak eszébe jut József Attila Ódája, hiszen azt már az iskolában
is megtanuljuk, hogy a magyar irodalom egyik legismertebb alkotását itt, Lillafüreden írta a költő az
IGE, az Írók Gazdasági Egyesülete által szervezett, 1933-as írótalálkozó idején. Ezt emléktábla is hirdeti a Palotaszálló bejárata közelében. A versben a bükki táj szépsége is megjelenik. S „a hegyek sörénye”, a lombok, a fehér kövek, a Szinva vagy a barlangok csendje ma is ugyanúgy elbűvöli a látogatót,
mint annak idején a költőt.

csenek nyomai. Zaklatott életének egyik különös délibábjaként
maradt meg az utókornak. És azóta hányszor és hányszor szavalták a csodálatos sorokat, ünnepélyeken, irodalmi közösségekben,
vagy éppen fiúk és felnőtt férfiak
szívük választottjának szerelmes,
gyertyafényes estéken, házasságkötéskor, vagy régen kihűlt szerelmekre emlékezve.
2010-ben, a költészet napján
– e könyv szerkesztője, Borkuti László könyvtárigazgató ötletére és szervezésében – 760
középiskolás szavalta a verset
egyszerre a költő szobránál. Ez
új 
Guinness-rekordot jelentett,
de a résztvevőknek valószínűleg
ennél sokkal többet.
A főispán vágya, hogy évről
évre itt találkozzanak az írók,
nem valósult meg. A gazdasági
válság idején, majd az azt követő
szegénységben az írók talán nem
is tartották volna ildomosnak az
ünneplést. A harmincas évek vé-

gén pedig már sokan érezték a
háború előszelét. És milyen furcsa a sors. A háborús évek alatt
még egyszer Lillafüredre érkeznek az írók, hogy a hadügyminiszter meghívásának eleget téve arról tanácskozzanak,
hogy háborús időkben mi az
írástudók felelőssége. Történik
mindez akkor, amikor Radnóti
Miklós a Balkán poros útjain, étlen-szomjan már egy munkatábor felé botorkál.
De nem akarom ezt az írást
merő szomorúságban befejezni. Inkább szeretném hinni,
hogy a magyar Helikon múzsái
nem haltak ki, itt élnek most is
a bükki hegyek ölelésében, és
csak arra várnak, hogy egyszer
visszatérjenek ide azok, akiket
megérinthetnek, s akikben ez az
érintés új gondolatok elindítója
lesz az olvasók, az irodalomszeretők nagy örömére és megelégedésére. Jó lenne.
Fedor Vilmos

Hirdetés

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

Apróhirdetés

Beton-szaktanácsadás,
-gyártás, -szállítás
és szivattyús bedolgozás

Építőipari
beruházási szakmérnök vállalja B.A.-Z. megye területén lakásfelújítások bonyolítását,
felújítási hitel, otthonfelújítási állami támogatás ügyintézését, a felújítási munkanemek minden részének
kivitelezését. Elérhetőség:
oreg1249@gmail.com, +36
20/376-6420.
Tisztítás! Bútorkárpitok,
ülőgarnitúrák,
fotelek,
ágyak, kanapék, szőnyegek, padlószőnyegek, autóbelsők helyszíni tisztítása, gyors száradási idővel,
garanciával. www.tisztitomiskolc.hu Tel.: 06 70/3203483.

Betonacélkengyelek
egyedi méretben is!

APRÓHIRDETÉSEK

Homok-, kavics-, kőértékesítés
kis és nagy tételben is

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

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

Az akció érvényes:
2021. 05. 22-től 2021. 05. 28-ig
Star kéztörlő, 2 tekercs, 79,5 Ft/tekercs

199 Ft

159 Ft

Dove szappan, 100 g, 1990 Ft/kg

239 Ft

199 Ft

Szemeteszsák 50x50, 20 literes

259 Ft

199 Ft

Kolynos fogkrém, 75 ml, 2653,33 Ft/l

299 Ft

199 Ft

Duck WC-gél, 750 ml, 531,99 Ft/l

449 Ft

399 Ft

Active mosogató, 1 l

459 Ft

419 Ft

599 Ft

399 Ft

Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l

599 Ft

549 Ft

Garnier hajfesték

899 Ft

799 Ft

Active mosógél, 1,5 l, 532,66 Ft/l

899 Ft

799 Ft

1099 Ft

999 Ft

Hatékony védelem a vírusok ellen!

IMMUNO
BALANCE!

Domestos fertőtlenítő tisztítószer,
750 ml, 531,99 Ft/l

Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs
Sanytol fertőtlenítő tisztítószer,
pumpás, 500 ml, 1998 Ft/l

1099 Ft

999 Ft

Sanytol fertőtlenítő tisztítószer, ut., 1 l

1299 Ft

999 Ft

Trinát zománcfesték, fehér, 1 l

3999 Ft

3699 Ft

Trikolor kerítéslazúr, 5 l, 919,8 Ft/l

4899 Ft

4599 Ft

Héra belső falfesték, 15 l, 466,59 Ft/l

7999 Ft

6999 Ft

Kapható: Pátria Alma Patikában, vagy
az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központban.
Élesztőgombasejtfal-kivonatot, D3-, C-vitamint
és Cinket tartalmazó táplálékkiegészítő.
Tejfehérje-, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

Info vonal:

46/400-225
pannonvital.eu

ALAPOT SZÁLLÍTUNK
és a koszorúját is megöntjük!

Részletekért érdeklődjön:
telefon: 30/32-90-800
e-mail: info@remixbeton.hu

a Miskolci Naplóban

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu
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Május 16-án piacként tért vissza a Miskolci termelői nap: hosszú hónapok után ismét az Erzsébet térre várták a helyieket és a
városba látogatókat, ahol beszerezhették kedvenc kézműves portékáikat, és minőségi bioélelmiszereket is. A járványügyi szabályokra tekintettel színpadi programok és kézműves-foglalkozás ezúttal nem kísérték a piacot. A szervezők mindenkitől kérték az
érvényben lévő előírások betartását: a szájmaszk viselése kötelező volt, illetve mindenkinek azt javasolták, hogy tartsák egymástól a másfél méter távolságot. A termelői nap hat éve örvend töretlen sikernek: találkozási pontot jelent a termelők és a fogyasztók
között, elősegítve így a tudatos vásárlást; emellett pedig lehetőséget biztosít a helyi őstermelőknek is. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső

Ezen a héten Zorrót (5601), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal,
féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

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@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a
Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. „A vásártér az 1. számú kapuval” a mai Ógyár
tér helyével azonos, a XIX. század végének beépítettségét és a
piac hangulatát mutatja. A gyár vezetői és dolgozói 1884-ben
alapították azt a fogyasztási szövetkezetet, amely Konzum néven
élt (és él ma is) a köztudatban. A képen látható földszintes, egyablakos épület és a csak keleti sarkában látható másik épület között
kialakított kapu hivatalosan a vasgyár 1. számú bejárati kapuja.
Ettől balra, a mai Lónyay Menyhért utca vonaláig különböző üzletek álltak, amelyekben élelmiszereket, ruházati cikkeket és háztartási kellékeket lehetett vásárolni. Az egyemeletes saroképület
volt a ruhatár. A szabóműhelyben a képeslap készítésének idején
feltüntették Fülöp Bernát és Báthory István szabóságát. Az épületek előtt bódésor állt, de a korabeli felvételeken karbantartott
virágoskert is felfedezhető. Az egykori piactér helyén jelenleg
parkolóhely található. A ruhatár és a bejárati kapu között egykor
fodrászat, papírüzlet és „dohánytőzsde”, vagyis trafik is üzemelt.
(Dobrossy István szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Bekerülés helye: Miskolc, Pesti
úti Auchan
Fajta: keverék
Kor: 1,5 év
Neme: kan
Szín: fekete-barna tigriscsíkos
Súlya: 22,72 kg
Magasság: 50 cm

Kedves, végtelenül szeretetéhes kutya. Energikus és
barátságos, emberhez és kutyához is jól viszonyul. Zorro
bull típusú keverék kutya, erős
testalkat és különleges szőrzet
jellemzi. Megérdemelne egy
szerető családot.

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában május
23-án, vasárnap délután 4
órától az avasi református
templomból közvetítenek.
Igét hirdet: Ternyák Csaba
Egri érsek.
Május 22-én, 16 órakor szabadtéri szentmisét mutatnak
be Lillafüreden, a Limpiászi
keresztnél. Vasárnap 16 órakor
Ternyák Csaba érsek megbér-

Hirdetés

MINI GÉNIUSZ
GYERMEKNAPOK
2021. május 28-29.
(péntek és szombat)

Minden gyermekkönyvet 20% kedvezménnyel lehet
megvásárolni (kivéve: tankönyv, nyelvkönyv és akciós könyv)!
Elérhetőség: Géniusz Könyváruház Miskolc, Széchenyi u. 107. , 46/412-878,
Géniusz Könyváruház Ózd, Vasvár út 9., 48/471-700, webáruház: www.geniusz.hu

GRAFITEMBER
A TISZTA
LEVEGŐÉRT
A LIFE IP HUNGAIRY
(LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE
programjának támogatásával
valósul meg.

málja a fiatalokat a Mindszenti-templomban.
Pénteken, 28-án, a 18 órai
szentmisét Kelemen Didák
boldoggáavatásáért mutatják
be a minorita templomban.
A
Deszkatemplomban
pünkösdvasárnap délelőtt fél
9-kor és 10 órakor tartanak
ünnepi úrvacsorás istentiszteletet, pünkösdhétfőn pedig
délelőtt 10 órakor kezdődik az
ünnepzáró istentisztelet.

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt
hétköznap 8-16 óráig a
+36 70 199 1904-es telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A
problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

