Barátja, társa volt az úszás

Kondás Elemérrel az NB I-ért

15 éves úszókarriert zárt le Kiss Attila, akinek új fejezet kezdődött az életében. Az ifjúsági világbajnoki címig
jutó, miskolci származású úszó Amerikában szerzett diplomát, a sportban megélt tapasztalatait, kitartását,
érték- és eredményorientáltságát ma
már egy nemzetközi cégnél, egészségügyi rendszerek hatékonyabbá tételében kamatoztatja tanácsadóként.

Az edzőként kétszeres magyar
bajnok, borsodi származású Kondás Elemér lett az NB II-es DVTK
vezetőedzője. A szakember csütörtökön sajtótájékoztatón mutatkozott be, és dr. Magyar Mátyás, a
DVTK-t működtető Borsodi Sport
Holding Kft. ügyvezetője is vázolta a klub elképzeléseit, míg Benczés
Miklós az átigazolásokról beszélt.

Miskolci Napló
Portré a 6. oldalon
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Badány Lajos Miskolc
új alpolgármestere
A Velünk a Város frakcióvezető-helyettesének kinevezését a csütörtöki online
konzultáción jelentette be
Veres Pál, Miskolc polgármestere.
Június elsejétől alpolgármesterként segíti a városvezetés munkáját Badány Lajos
önkormányzati képviselő, a
Velünk a Város frakcióvezető-helyettese. A politikust Veres Pál, Miskolc polgármestere a pandémiás helyzet miatt
ülésezni nem tudó közgyűlés jogait gyakorolva nevezte
ki, a városvezető minderről

a csütörtöki online konzultáción tájékoztatta a közgyűlés
tagjait.
A polgármesteri hivatal a
témában érkezett közleménye
felidézi, Badány Lajos 1967ben született Miskolcon, tősgyökeres miskolci családban,
felmenői már az 1800-as évek
óta a városban éltek és dolgoztak. „Szüleitől kapta örökül a
város feltétlen szeretetét, és
azt az elkötelezett lokálpatriotizmust, ami műszaki érdeklődése mellett egészen a mai
napig meghatározza életpályáját” – hangsúlyozzák.

Cikk a 9. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

VISSZAKERÜLTEK A VIRÁGFÁK
A SZÉCHENYI UTCÁRA

Folytatás a 3. oldalon

Hosszú idő után megint virágfák díszítik a miskolci sétálóutcát. A színpompás évelő és egynyári növényekkel teleültetett állványokat május 25-én helyezték ki a Széchenyi
utcára.
A szerkezetekből összesen huszonkét darabot találni a Szent
István tér és az Ady híd közötti szakaszon, ennyinek találtak
helyet a meglévő növényzet, utcabútorok, teraszok között –
mondta el lapunknak Miskolc
főkertésze.

Panorámakép az éledező fürdőkről
A miskolciakhoz hasonlóan a környékbeli fürdők
is fokozatosan nyitnak,
amiben szerepe van annak,
hogy döntően váratlanul
érte őket az újraindulásról
szóló kormányzati bejelentés.
A hektikus májusi időjárás
sem tette égetően szükségessé, hogy újra szélesre tárják a
kapukat. És akkor még nem
is beszéltünk a védettségi igazolvány kötelezővé tételéről,
ami az általunk megkérdezett
fürdők vezetőinek véleménye
szerint nagyban befolyásolja
a látogatottságot, ugyanis az
átoltottság miatt 50-60 szá-

zalékra esett vissza azok köre,
akik felkereshetik ezeket a létesítményeket. Volt, aki azt
mondta, idén annak is örülni kell, hogy egyáltalán megnyithatnak, a 2019-eshez hasonló számokat igazán csak

jövőre várhatják. A miskolci
fürdők kapcsán is vegyes tapasztalatokról számoltak be
lapunknak: amennyire várták a nyitást a helyiek, annyira elmaradt az uszodai bérletet megváltók és a strandolók
száma. Javíthat a helyzeten,
hogy a hétvégén újra várja a
vendégeket a Miskolctapolcai Strandfürdő, megnyitják
a külső medencéket – a kérdés
azonban még mindig fennáll:
a továbbra is Janus-arcát mutató kora nyár, a járványhelyzet és a védettséghez kötött
belépési zöldjelzés hány embert riaszt el az önfeledt fürdőzéstől?
Cikk az 5. oldalon

– A virágfák kihelyezését nagyon alapos előkészítés előzte
meg. A sétálóutcát többször is
végigjártuk, és megvizsgáltuk,
hol tudjuk őket úgy elhelyezni,
hogy ne akadályozzák a közlekedést, és megfelelő helyet tudjunk biztosítani az újranyitott
Hirdetés

vendéglátóhelyek teraszainak is
– mondta Czifrusz Natália.
A munka ezután az Északi Agrárszakképzési Centrum
Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskolájának tankertjében folytatódott:
itt ültették be a virágfákat előnevelt növényekkel. A szerkezetek kihelyezésével – folytatta a
főkertész – megvárták a fagyos
szenteket, bízva abban, hogy né-

hány hét alatt kellően be is gyökeresednek majd a virágok.
A virágfák először 2005-ben
jelentek meg a főutcán, és onnantól évekig a belváros díszei
voltak májustól egészen késő
őszig. Innen azonban idővel eltűntek, és az elmúlt, közel egy
évtizedben már csak egy-egy
városrészben voltak láthatóak
a korábban a sétálóutcára szánt
szerkezetek.
Folytatás a 3. oldalon
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Megvan a helye a kompenzációnak,
csak nem érkezik
A közösségi közlekedés biztosítására és a város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
finanszírozására fordítaná
Miskolc a kormányzati kompenzáció 1,35 milliárd forintját – már ha megérkezne.
Egyelőre ugyanis semmi hír a
beígért forrásról – erősítette meg
lapunk érdeklődésére a miskolci önkormányzat. Szilágyi Kornéltól, a gazdálkodási főosztály
vezetőjétől azt mindenesetre
megtudtuk, hogy néhány nappal ezelőtt egyeztettek a Belügyminisztériummal,
ahová
egyébként elküldték az előzetes
tervezetet arról, mire fordítaná
a város a remélt kompenzáció
összegét. – Ennek jóváhagyását
követően tudunk csak beszámolni arról, hogy valóban ezekre a feladatokra fordíthatjuk-e a
pénzt – tette hozzá.
A városvezetés már év elején
döntött arról, hogy alapvetően a
közösségi közlekedést támogatná meg egy jelentős összeggel,
700 millió forinttal, illetve a város üzemeltetésével kapcsolatos
feladatokra is legalább 300 milliót szánnának – amint megérkezik a város számlájára a kormányzati támogatás.
A főosztályvezető felelevenítette: tavaly csak a gépjárműadó
elvonásából 450 millió forinttal
volt kevesebb a városi büdzsé
bevétele. Az idegenforgalmi-

A városvezetés a közösségi közlekedést támogatná meg egy jelentős összeggel. Fotó: Juhász Ákos

adó-bevétel szintén csökkent, a
parkolásból pedig 300-350 milliós bevételkiesés származott.
A közösségi közlekedés támogatására a korábbi években 500
millió forintos központi támogatást kapott az MVK Zrt., amit
tavaly és idén is elvont a kormány. Ezek mellett a pandémia
miatt például a helyi iparűzési
adóból 1,6 milliárd forint esett
ki. És érzékenyen érinti a városi
költségvetést az a tavaly év végi
kormánydöntés is, ami a kkv-k
által befizetett helyi iparűzési
adó mértékét 1 százalékban határozta meg. Ez a miskolci önkormányzatnál – a prognózis
szerint – 1,8 milliárd forintos
bevételcsökkenést jelent.
Ezt az összeget céltartalékként
elkülönítették a város költségvetésében, és azt mondták, hogy

amint a kormányzati kompenzáció összege ismertté válik, akkor feloldják ezt a tartalékot, és
átcsoportosítják az említett feladatokra.
– Hiába terveztünk azonban
1,8 milliárd forinttal, ha a kompenzáció összege végül 1,35 milliárd lett – mutatott rá Mokrai
Mihály gazdasági tanácsnok,
hozzátéve: továbbra sem ismert,
mikor kaphatja meg Miskolc ezt
az összeget. A Velünk a Város
önkormányzati képviselője hozzátette, azért a közösségi közlekedésre és a városüzemeltetésre
szánják a forrást, mert ezek a cégek komoly forráshiánnyal küzdenek. – A parkolási bevételek
elvesztése komoly érvágás volt
a Városgazdának. Most igyekszünk betoldozni a költségvetésben keletkezett lyukakat, de azt

látni kell, hogy az 1,35 milliárd
forint az életben maradáshoz
talán sok, de a normális élethez
igencsak kevés. Ráadásul ez egyszeri. Ennyi volt. Ígéretet sem
kaptunk a folytatásra.
A gazdasági tanácsnok szerint
egyébként különböző jogcímeken mintegy 7 milliárd forintot
vontak el Miskolctól. – Ezzel a
város működését veszélyeztették. Holott a miskolciak jogosan várják el, hogy járjanak a
buszok, rendezettek legyenek a
közterületek, de pénz hiányában
nagyon nehéz ennek megfelelni. Ha nem folytatnánk költségtakarékos gazdálkodást, akkor
még nagyobb baj lenne. Határozott véleményünk, hogy nem a
városvezetés felelőssége a kialakult helyzet.
Kujan István

Folytatódik a fűnyírás
A munkálatokat az elmúlt
napokban a csapadékos
időjárás akadályozta.
Az esős idő végével folytatja a fűnyírást Miskolc közterületein a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. A hosszúra
nőtt fű miatt az utóbbi időben több panasz is érkezett
az önkormányzathoz elsősorban a közösségi médián
keresztül. A Városgazda műszaki vezetője lapunknak azt
mondta, a fűnyírás ütemezetten történik a városban, a
munka végzésének azonban
vannak befolyásoló tényezői.
Az egyik ilyen például az eső.
– Az elmúlt hónapban tizenöt csapadékos nap volt,
és összesen 73 milliméter
csapadék hullott, ami igencsak megnehezítette a fűnyírást, ilyenkor ugyanis a
gépeink többségével nem tudunk dolgozni. Most, hogy
szárazabb időszak kezdő-

dött, a munka folytatódik. A
következő napokban igyekszünk majd utolérni magunkat. Ez azt jelenti, hogy
a fűkaszálás első körét szeretnénk befejezni körülbelül
június közepére – mondta el
Kertész Béla.
Április óta – folytatta – a
Szentpéteri kapu, a Selyemrét,
a Vasgyár, az Avas, Miskolctapolca, Görömböly és a Győri
kapu területén dolgozott a
Városgazda. Május közepéig
csaknem másfél millió négyzetméternyi zöldterület gondozása történt meg, fűkaszák,
fűnyíró traktorok és fűgyűjtős
fűnyírók segítségével.
A fűnyírási szezon Miskolcon áprilistól novemberig tart.
Ebben az időszakban a Városgazda munkatársai csaknem
négymillió négyzetméternyi
zöldfelületet gondoznak, ami
négyszáz focipályányi területnek felel meg.
Tajthy Ákos

HAMAROSAN NYIT AZ ELLIPSUM
A június 12-ei nyitást megelőzően még tartott egy bejárást Szopkó Tibor alpolgármester az Ellipsumban.

A Győri kapuban is lehet
parkolóbérletet venni
Június 7-éig a Városgazda központi telephelyén is
meg lehet vásárolni a parkolóbérleteket.
A Városgazda tapasztalatai
alapján a parkolóbérletekért
legtöbben a Széchenyi utcai
parkolási ügyfélszolgálaton
álltak sorban az elmúlt napokban. Felhívják azonban
a figyelmet, hogy bérletvásárlásra a Győri kapu 48-50.
alatt található központi telephelyen is van lehetőség. Fizetni mindkét helyszínen lehet
bankkártyával és készpénzzel egyaránt. Június 5-éig a
Széchenyi utcán és a Győri
kapuban is hétfőtől szombatig 8:00-tól 20:00-ig vannak
nyitva. Június 7-étől a bérlet
árusítás a parkolási ügyfél-

szolgálaton (Széchenyi I. u.
20.) az eredeti rend szerint
működik (hétfő, kedd, csütörtök: 8:00 – 16:00; szerda:
8:00 – 18:00; péntek: 8:00 –
12:00). Június 7-étől a Városgazda központi telephelyén
nincs bérletárusítás, azonban a felmerülő igényeknek
megfelelően van lehetőség a
rendkívüli bérletárusítási idő
újra érvénybe helyezésére.
A 2020-ban váltott kombinált éves, zónás éves, lakossági éves és intézményi
éves parkolóbérletek június
30-áig érvényesek. A többi
bérlettípusra – ilyen például a havi, negyedéves bérlet
is – türelmi idő vonatkozik,
amely június 5-én 24 óra 00
percig tart. A díjfizetés június
6. napjával kezdődik.
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Medencék feltöltve, a fű lenyírva, hangulatvilágítások
felkapcsolva, minden a helyén – gyakorlatilag már csak
a vendégeket várja az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő
Miskolctapolcán. 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.
– Még a néhány héttel ezelőtti állapothoz képest is
nagy a változás – állapította
meg Szopkó Tibor alpolgármester a szerdai bejárás alkalmával. – Nekem személy
szerint leesett az állam, an�nyira szépnek és modernnek
találom Miskolc legújabb
fürdőjét. Rendkívül pozitívan várom a nyarat, amikor
majd a fürdőzők birtokba vehetik ezt a gyönyörű létesítményt.
Az alpolgármester emlékeztetett, komoly munka
előzte meg, hogy ilyen kör-

nyezetben fogadhassák a belés külföldi turistákat és természetesen a miskolciakat.
– Nagyon sok feladatot kellett elvégezni ahhoz, hogy
most így nézzen ki a fürdő,
hiszen kisebb-nagyobb tervezési és kivitelezési hiányosságok jellemezték az elmúlt
néhány hónapot. Azonban a
fürdő, a Holding és a város
vezetése is nagyon sok munkát és energiát fektetett abba,
hogy minden problémát elhárítsunk – tette hozzá.
Néhány napja jelentették be, hogy a nagyközönség
előtt június 12-én nyitja meg
kapuit az Ellipsum. A Mis-

kolci Fürdők Kft. ügyvezetője, Németh Judit azonban
felhívta a figyelmet, hogy
a legelső vendégek egészen
biztosan miskolciak lesznek majd, ugyanis egy nappal az ünnepélyes megnyitó
előtt – tehát június 11-én –
60 szerencsés helyi lakos már
kipróbálhatja az Ellipsum
medencéit és közösségi tereit. A „premiert” megelőző napon azok a szerencsések léphetnek majd be elsőként az
élményfürdőbe, akik a nyitás előtti nyereményjátékban
megnyerik a 25 darab családi
belépő egyikét. Ennek részleteiről a minap.hu-n bővebb

Már csak a vendégeket várja az Ellipsum. Fotó: Juhász Ákos

információkat is olvashatnak
az érdeklődők.
– 12-én pedig megnyitjuk
a fürdőt a nagyközönség számára. Várjuk a miskolciakat,
a megyében, a régióban élőket, de természetesen az ország más részéből és a határokon túlról érkező vendégeket
is – tette hozzá az ügyvezető.
A megnyitó napján különleges, színes programokkal
kedveskednek kicsiknek és
nagyoknak egyaránt, valamint meglepetésvendégek is
várják a fürdőzőket. Az öt,
ellipszis alakú épületben valamennyi korosztály külön
részleget kapott, van sakk-,
pezsgő-, élmény- és wellnessmedence, három csúszda, a
legkisebbeknek pedig gyermekmedence és vizes játszótér. Az országban szinte
egyedülálló az a VR csúszda,
amelyen virtuális utazás részesei lehetünk.
A fejlesztés hetven-száz új
munkahelyet és éves szinten
mintegy 250-280 ezer új látogatót jelent Miskolcnak. Az
Ellipsumnak köszönhetően
gyakorlatilag megduplázódhat az eddigi vendégforgalom
az üdülőterületen.
K. I.
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Miskolci Napló – A város lapja

Elektromos buszokra
pályázik az MVK
A cég tíz jármű pályázati
úton történő beszerzéséhez kérte a képviselő-testület jóváhagyását.
Májusban is online folytatta munkáját Miskolc képviselő-testülete a járványhelyzet
okán elrendelt veszélyhelyzet
miatt. A grémium május 27ei ülésén kilenc döntéskérő
indítványt tárgyalt.
Az egyik legfontosabb
téma az volt, hogy tíz új
elektromos autóbuszt, valamint a hozzájuk kapcsolódó
infrastruktúrát szerezne be a
Miskolc Városi Közlekedési
Zrt. a Zöld Busz Programon
keresztül. A cég ehhez kérte
döntések meghozatalát a grémiumtól: a milliárdos értékű
beruházáshoz ugyanis önrészt szükséges biztosítani, ez
több mint hatszázmillió forint. A napirendet ismertető
Lukács Zsolt autóbuszközlekedési igazgató hangsúlyozta,
a beszerzésnek köszönhetően
jelentősen korszerűsödne, és
emellett környezetkímélőb-

bé is válna a helyi közösségi
közlekedés.
Szó volt még emellett a
„Kárpát-medence népviseletei” elnevezésű gyűjteménnyel
kapcsolatos
birtokbavételi
határidő meghosszabbításáról egészen év végéig, módosították a városatyák a város
településszerkezeti tervét és
építési szabályzatát, valamint
elfogadták Miskolc tavalyi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját, és
az MVK Zrt. elmúlt évi közszolgáltatási tevékenységéről
készült éves közszolgáltatói
jelentést, végül a cég és a 2020as éves pénzügyi ellentételezés
összegét is.
A napirendeket követően
Veres Pál polgármester bejelentette, a feladatok megnövekedett száma miatt újabb alpolgármestert nevez ki, Szopkó
Tibor május eleji belépése után
június 1-jétől Badány Lajos is
ebben a posztban segíti a városvezetés munkáját.
T. Á.

Badány Lajos lesz Miskolc
új alpolgármestere
A Velünk a Város frakcióvezető-helyettesének kinevezését a csütörtöki online konzultáción jelentette be Veres
Pál, Miskolc polgármestere.
Folytatás az 1. oldalról

A gimnázium elvégzése után
Badány Lajos a Széchenyi István Műszaki Főiskolán tanult
tovább távközléstechnikai szakon, majd a MÁV Távközlési,
Erősáramú és Biztosítóberendezési Főnökségén kezdte meg
szakmai munkáját. Főiskolai tanulmányai végeztével már első
munkahelye mellett újabb, ezúttal egyetemi képzésre jelentkezett. Műszaki érdeklődését
gazdaságtudományi ismeretekkel kibővítve sikeresen szerzett
mérnök-közgazdász diplomát a
Miskolci Egyetemen. Ezt követően a MÁV Beruházás Lebonyolító Igazgatóságán dolgozott,
ahol szaktudását tovább-bővítve, akkori feladatköréhez kapcsolódóan a Budapesti Műszaki
Egyetemen elvégezte a műszaki
ellenőri képzést, bejegyzett kamarai tagként gyakorolva későbbiekben hivatását – írják.
Részt vett vasútvonalak teljes
átépítésének szakági műszaki
ellenőrzésében, a közbeszerzési
eljárások során műszaki tartalom összeállításában, a beérkezett ajánlatok bírálóbizottsági
véleményezésében. Megbízási szerződéssel 15 éven keresztül az ország egyik legnagyobb,
munkavédelmi
termékeket

A körzetében továbbra is ellátja feladatait Badány Lajos. Fotó: Juhász Ákos
forgalmazó cégének szakmai
képviseletét is ellátta a bel- és
külföldi üzleti partnerekkel
folytatott megbeszélései során.
„Badány Lajos tárgyalási
szinten beszél angolul, alapfokon szlovákul, műszaki értelmiségiként gyakorlatias, alapos,
gyors és kiváló problémamegoldó képesség jellemzi, rugalmas, ugyanakkor elkötelezett a
demokratikus értékek, a konstruktív párbeszéd mellet. A város érdekeinek szolgálata mellett elkötelezett, 2019-ig felelős
várospolitikusként közvetlenül
is a miskolciakat szolgálva a
pénzügyi bizottság elnöke volt”
– írja a városháza.
A közlemény úgy fogalmaz,
Badány Lajos alpolgármesterként a miskolciak szolgá-

lata mellett az esetlegesen felmerülő problémák műszaki
szakemberhez méltóan gyors,
költséghatékony, ugyanakkor
a lakosság elvárásainak maximálisan megfelelő, szakszerű
megoldása mellett elkötelezett,
ugyanakkor ismereteit gazdaságfejlesztési téren is hasznosítani tervezi.
Badány Lajos köszönetet
mondott Veres Pál polgármesternek a bizalomért. "Egy ekkora városban rengeteg feladat van, melyek aránytalanul
nagy terhet róttak a polgármester és Varga Andrea alpolgármester vállára. Így aztán
nem is ért váratlanul a felkérés, csakúgy, mint Szopkó Tibor képviselőtársamat sem" mondta.

- A város jelenlegi anyagi helyzetében ez egy rendkívüli kihívást is jelent és felelősséggel is
jár, de természetesen legjobb képességeim szerint megpróbálok
majd eleget tenni a feladatoknak.
Egyben szeretnék köszönetet
mondani mindazon képviselőtársaimnak, hivatali dolgozóknak, akik eddig is segítették a
munkámat. A jövőben még inkább számítok majd az együttműködésükre, miképpen ők is
és a miskolciak is számíthatnak
rám - mondta Badány Lajos, aki
hozzátette: a körzetében, ahol
megválasztották, továbbra is ellátja feladatait önkormányzati
képviselőként, ezen kívül viszont
minden egyéb, korábban vállalt
feladatáról lemond.
Tajthy Ákos

SZÍNESEK, SZÉPEK, ÉS ISMÉT DÍSZEI A SÉTÁLÓUTCÁNAK
A virágfák tíz év után kerültek vissza a Széchenyi
utcára.
Folytatás az 1. oldalról

Ismét virágos lesz a belváros is, ezzel az önkormányzat
egy évtizedes adósságot fizet
meg a miskolciaknak – jelentette ki Miskolc alpolgármestere. Szopkó Tibor azt mondta, a jelenlegi városvezetésnek
kiemelten fontos volt, hogy
szép legyen a belváros, a főutca, ezért még a mostani nehéz

gazdasági helyzetben is megtalálták erre a forrást.
– Én nagyon bízom abban,
hogy a virágos főutca nemcsak
az itt élők komfortérzetét növeli majd, hanem turisztikai látványosság is lesz, csakúgy, mint
régen – tette hozzá.
– A jelenlegi városvezetés komolyan veszi a zöldkérdéseket
– jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján a Velünk a Város
frakcióvezetője, Simon Gábor.
– A zöldítési programban 5 év
alatt 10 ezer fa elültetése volt
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a kitűzött cél. Tavaly, a pandémia ellenére is sikerült kétezer
fát elültetni a város közterületein, ezzel tartva az éves tervet.
Emellett újra kikerültek a sétálóutcára azok a virágfák, amik
2005-ben váltak a belváros díszeivé, de 2010-ben eltűntek.
Történt ez annak ellenére, hogy
a városlakók a szívükbe zárták
a főutcát színesítő kaspókat –
emlékeztetett.
Simon Gábor megemlítette,
hogy a 2010 előtti városvezetésnek már volt egy sikeres kezde-

ményezése a belváros virágosítására. – Ha valaki vállalta, hogy
virágokat gondoz az ablakában,
erkélyén, akkor a Városgazda
elkészítette az ehhez szükséges
balkonládákat. Bartha György
képviselőtársammal kezdeményeztük ennek a hagyománynak az újraélesztését is. Persze
a város közterületeinek gondozása is fontos: a napokban megkezdődik az egynyári növények
telepítése: összesen 55 ezer virágot ültetünk el a következő
hetekben - mondta. TÁ – BM
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BEIKTATTÁK
AZ ÚJ ELNÖKÖT
A Miskolci Zsidó Hitközség
új elnöke Deutsch Miklós
lett, aki csak a pozitívumok felé szeretné fordítani
a figyelmet. Mint mondja,
legfontosabb a hitélet és az
imádság.
Május 13-án választotta
meg új elnöknek a Miskolci Zsidó Hitközség hatvankét
tagja (a hatvanhétből) szinte
egyöntetűen Deutsch Miklóst,
aki gyermekkora óta ennek
a közösségnek a tagja. Szülei
is vallásos emberek voltak, és
ebben a szellemben nevelték.
Deutsch Miklós a MAZSIHISZ küldötte, húsz éven
át, 2019-ig vezetői tisztséget
is betöltött a Miskolci Zsidó
Hitközségben. Elnökségi feladatait a következő nagy tisztújításig, 2023-ig végzi. Tervei
között szerepel, hogy változást
hozzon a hitközség életébe. –

Sajnos az utóbbi időben elég
sok negatív hír kapott szárny
ra a miskolci hitközségről.
Én most arra kaptam felhatalmazást a tagok kilencvennégy százalékától, hogy ezt
megfordítsam. Az elnök feladatai közé tartozik a tagság
összetartása, a hitélet fenntartása, továbbá kapcsolattartás a társegyházakkal és az
önkormányzatokkal. Fontos
számomra, hogy a hitélettel
foglalkozzunk, ettől a héttől
végre közösen imádkozhatunk, hétfőnként és csütörtökönként reggel pedig már
személyes részvétellel lesznek
megtartva az istentiszteletek.
Az új elnököt pénteken iktatták be. Az első közös imádságon gyertyát gyújtottak
azokért, akik a Covid-járvány
és az izraeli harcok miatt vesztették életüket.
RO

A múzeumé lett a bútorzat
A szecessziós stílusú patikabútort később kiállítanák az
intézményben.

A Herman Ottó Múzeum
vagyonkezelésébe kerül az
Aranyszarvas patika bútorzata – az erről szóló döntéskérő
indítványról április 29-én tájékoztatta a miskolci közgyűlést Veres Pál polgármester. Az
indoklás szerint azért, mert a
múzeum megfelelő módon,
szakszerűen tudná tárolni a
bútorokat, sőt, később kiállítási
darab is lehetne.
Az indítvány úgy fogalmaz:
a múzeum vállalja a patikabútorzat állapotfelmérését, valamint a kiállításra való lehetőség megnyílásáig azt is, hogy a
Papszer utcai, jelenleg használaton kívüli múzeumépületben
szakszerűen tárolják azt.
A hírek szerint a bútort még
a járvány előtt, 2020 elején
szerelték szét és pakolták ki a
Bigatton Kft. tulajdonában álló
üzlethelyiségből. Az Erzsébet téri saroképületen ma már
csak egy kopottas, többnyelvű
patikafelirat, valamint a jellegzetes cégér jelzi: itt működött
valaha az Aranyszarvas.
Az Aranyszarvas Gyógyszertár egyike a város legrégebbi patikájának. Kezdetben a Kossuth utca 7. szám
alatt működött, a mai helyére, az Erzsébet téri sarokházba 1897-ben költözött. Komolyabb felújítása 1980-ban volt,
amikor restaurálták az 1990-

Az Aranyszarvas Gyógyszertár egyike a város legrégebbi patikáinak. Fotó: Juhász Ákos
ben védetté váló műemlék
bútorzatot is.
Első krízise 2001-ben kezdődött, amikor vita alakult
ki az akkori üzemeltető bt.
egyik beltagja, Dröszler Béláné gyógyszerész és a kültag között, aki nem mellesleg az épület tulajdonosa volt.
Ő, vagyis Bruno Bigatton azt

A gyógyszertár és a szarvas(ok)
Az első cégért 1897-ben készítette egy székely fafaragó mester, ez viszont az ötvenes években eltűnt. Pótlása sokáig napirenden sem volt, erre egészen 1985-ig kellett várni, amikor
Dröszler Béláné, egykori patikavezető elkezdte keresni az eredetit cégért. Rövid idő alatt kiderült, az megsemmisült, ő viszont mindenképpen pótolni szerette volna, mégpedig legkésőbb a gyógyszertár fennállásának 225. évfordulójáig. Az új
szobrot Szondy Sándor fafaragó-művész a bútorzathoz tartozó szarvasszobrok alapján alkotta meg, agancsát a Hegyközi
és Szini Erdőgazdaság biztosította, és 1986. május 30-a óta díszíti az Erzsébet téri épületet.

AHOL MINDEN NAP GYERMEKNAP
Akik körül sok gyerek szaladgál, minden napot úgy
élnek meg, mintha az a
kicsikért lenne. A sok odafigyelés, törődés és szeretet
megtérül, hiszen ezeknek a
szülőknek kiváló a kapcsolatuk gyermekeikkel. Nagycsaládosokat kérdeztünk
meg arról, hogyan telik náluk a gyermeknap.

Törökné Fülep Mária családja a kertben fog játszani. –
Hintázunk, trambulinozunk,
homokozunk. A gyereknap
maximum egy fagyival vagy
egy süteménnyel több, mint
bármelyik másik napunk.
Nekem öt gyermekem van,
és mivel még kicsik, igénylik,
hogy foglalkozzunk velük. Balázs tizenegy éves, Rita tíz, Vilmos nyolc, Kinga hat és Klára
a hármat töltötte be. Ők aranyozzák be a napjainkat. Nagyon jó a kapcsolatunk, aminek szerintem az a titka, hogy
sokat beszélgetünk velük. A
gyerekeknek
külön-külön
nincsenek játékra használható elektromos kütyüik, otthonunkban tévé sincs, inkább
foglaljuk el magunkat egymással – mondta az édesanya,
aki sok gyerekszájas anekdotát elevenített fel. – Egyik
gyermekünk a sekrestyét egy
időben Shrek estjének hívta,
főleg miután hallott a mesefi-

kérte: egyedül üzemeltethesse
a gyógyszertárat. Dröszlerné
erre válaszul úgy döntött, kilép
a cégből, és a tér túlsó sarkán
nyitja meg gyógyszertárát.
A műemlék bútorzat ekkor került először veszélybe.
Hosszas tárgyalások után végül megállapodás született a
felek között: a megyei gyógy-

A JOGÁSZ VÁLASZOL

A rászoruló szülő
eltartása
Miskolci olvasónk keresett
meg levelével, aki nyugdíjas, gondozásra szoruló személyt ápol, gondoz,
több mint 5 éve.

Törökné Fülep Mária családjával. Fotó: magánarchívum
guráról. Legkisebb lánykámnak nemrég azt mondtam:
gyere, csibém, enni. Mire a
kétéves válasza: nem lehetek
csibe, mert te nem vagy sem
tyúk, sem madár.
Horváthné Szendrei Szilvia
egyik kedvenc gyerekszájas
története, amikor legidősebb
gyermeke még piciként a piacon sétálva csibéket látott
meg és felkiáltott: Nagyika,
nézd csak, tyúkgyerekek! –
Zsombor tizenkilenc, Bianka
huszonegy, Adrián pedig éppen gyermeknapon lesz huszonnégy éves. Sajnos nem
tudjuk a hagyományos módon megtartani a gyerekek
napját, mert eredetileg minden évben Budapestre men-

tünk a vidámparkba, ami,
ugye, már nincsen. Az ünnep
különlegessége még az volt,
hogy ezt az utat kivételesen
nem autóval tettük meg, hanem vonattal és metróval, így
a tömegközlekedésre is tanítottuk őket – mondta, majd
hozzátette, idén a nagyszülőkkel szeretnének találkozni
a gyermeknapon. – Otthon
leszünk, finom süteményeket eszünk majd, egy plusz
programként pedig egy slide
show-t állítok össze a gyermekeimről készített fotókból.
Kaló Borbálának három
gyermeke van, Hunor nyolc-,
Lenke hat- és Júlia hároméves. – Idén egy étterembe
megyünk el megünnepelni a

gyereknapot amellett, hogy
apró ajándékokat kapnak. Ez
utóbbi nem szokványos, mert
ilyenkor nem szoktunk játékokat venni. Inkább élményajándékban gondolkozunk minden évben. Hagyománnyá
vált már családunkban, hogy
ezen a napon elmegyünk a
repülőtérre, ahol dodzsembe
ülnek be vagy az ugrálóvárat használják. A lényeg, hogy
jól érezzék magukat. Ezt most
azonban nem fogjuk tudni
megtenni – mondta az anyuka, aki nagyon fontosnak tartja, hogy bármi történik velük,
bátran számoljanak be róla,
hiszen ők sem titkolnak előttük semmit.
Répássy Olívia

szerészkamara a városnak
ajándékozta a bútorzatot, azzal a kitétellel, hogy az nem
mozdítható el a helyéről. Az
Aranyszarvas 2004. október
közepén újranyitott, és egészen 2015 májusáig nyitva is
volt.
A bezárás után a Bigatton
Kft. felszólította az önkormányzatot, hogy szállítsák el
a bútort, amire akkor örökségvédelmi okok miatt nem
volt mód. Később Bigatton beperelte a várost, és a bíróság
neki adott igazat. Eközben viszont műemlékké nyilvánították a bútort, amit tavaly végül
az épület tulajdonosa szereltetett szét. Ezután döntött úgy
a város, hogy a Herman Ottó
Múzeum kezelésébe adja a bútorzatot.
Tajthy Ákos

Leírta, hogy a gondozottjának két gyermeke van, akik
jól keresnek, azonban rászoruló édesanyjukról nem
gondoskodnak. Kérdezi ezek
után, hogy a nagykorú gyermekektől tartásdíjat követelhet-e, és ha igen, hogyan érvényesítheti ezt az igényét.
Rokonaival –így gyermekeivel- szemben, az jogosult
tartásra, aki magát - önhibáján kívül - nem képes eltartani, és akinek tartásra
kötelezhető házastársa, volt
házastársa vagy volt élettársa
nincs. Ha a kötelezett önként
nem fizet, akkor az illetékes
bíróságtól keresettel kérhető
a tartásdíj megítélése. A tartásdíjat határozott összegben
kell meghatározni.
A bíróság a tartás mértékét a jogosult indokolt
szükségletei és a kötelezett
teljesítőképessége alapján
határozza meg. A jogosult
indokolt szükségletei körében megélhetésének indokolt költségeit kell figyelem-

be venni. Az idős
kora, betegsége,
fogyatékossága
vagy más ok miatt gondozásra szoruló rokon tartásánál a gondozás és
ápolás költségeit is figyelembe kell venni.
A tartásra kötelezett a jogosult érdemtelensége esetén mentesülhet kötelezettsége alól. Érdemtelen a
tartásra az a nagykorú, aki
a tartásra kötelezettel vagy
vele együtt élő hozzátartozójával szemben olyan súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít vagy egyébként
olyan életvitelt folytat, amely
miatt tartása a kötelezettől
nem várható el.
Aki a tartásra szorult szülő
szükségleteinek ellátásáról a
tartásra köteles gyermek helyett anélkül gondoskodik,
hogy erre jogszabály vagy
szerződés alapján köteles
lenne, az indokoltan nyújtott ellátás ellenértékének a
megtérítését az ellátás nyújtásától számított egyéves
jogvesztő határidőn belül
követelheti a tartásra kötelezhető gyermektől.
dr. Strassburger Gyula
ügyvéd
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PANORÁMAKÉP AZ ÉLEDEZŐ FÜRDŐKRŐL
Egyelőre elmaradó forgalomról számoltak be, de egy
forró nyárban reménykednek
a lapunknak nyilatkozó fürdővezetők. Így talán idővel
feledhetővé válnak az elmúlt
hónapok.
Folytatás az 1. oldalról

November óta kényszerpihenőn parkoltak a hazai fürdők,
még a legstabilabb lábakon álló
létesítmények is megsínylették a vendégek elmaradását. A
működőképességük határán
egyensúlyoztak, így hosszú lemerülés utáni első levegővételként élhették meg, hogy újra
fogadhatnak vendégeket, igaz,
ehhez belépésnél ellenőrizniük
kell, hogy a látogatók rendelkeznek-e védettségi igazolván�nyal. Eltelt szűk egy hónap, ennek tapasztalatairól kérdeztük
meg a környékbeli fürdők vezetőit. Miskolcon tipikus szezonon kívüli adatokat mértek.
A Selyemréten félszázan váltották meg úszóbérleteiket a május
22-ei nyitási hétvégén, a strandnak alig több mint 2300 vendége volt 11-24. között. Tapolcán,
a wellnessben mindössze 155 fizetős vendég volt a nyitónapon.
Forróban reménykednek
A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő vezetője, Vámos Zoltán
azzal kezdte, hogy a bejelentéskor rögtön felmérték – a tavalyi

Gabriellától megtudtuk, hogy
a pünkösdi hétvégén nyitottak, a strandfürdő viszont csak
július végétől fogadja a vendégeket. – Nem számítottunk
tömegre, a 2-300 vendégnek
is örültünk napi szinten. Véleményünk szerint a védettségi
igazolvány követelése nagyban
befolyásolja a látogatottságot.
Egyrészt sokáig elhúzódott a
kétoldalú megállapodás Szlovákiával (időközben aláírták
a felek a védettségi igazolások
kölcsönös elismerését Szlovákia és Magyarország között – a
szerző), a magyar vendégek pedig nem tudnak akkora számban jönni, hiszen lássuk be, a
felnőtt lakosságnak csak az 50
százaléka van beoltva.
A strand egyébként – bár a
tanév még tart – korábban szokott nyitni, de az időjárás idén
nem úgy alakult, így nem volt
indokolt a nyitás. – Mi a tavalyi
évhez hasonlóan az átlagoshoz
képest 50 százalékos látogatottsággal számolunk, már ha megnyitják a határt Szlovákia felé.
Nagyban könnyítené a dolgunkat, ha a kormány megszüntetné a védettségi igazolvány
szükségességét, de nem látunk
rá reális esélyt.

tapasztalatokat is felhasználva
–, hogy milyen medencékkel
érdemes egyáltalán elindulni. –
Azt tudtuk, hogy ebben a tavaszi időszakban hétköznap főleg
az idősebbek jönnek, akik elsősorban a gyógyszolgáltatásokat
veszik igénybe. Hétvégén viszont a családok keresnek meg
minket, így pünkösdkor a fedett élményfürdőrészt, illetve a
szaunát is megnyitottuk.
A forgalom így is elmaradt
a 2019-eshez képest: a 2400 főt
alig érte el a látogatók száma
azon a héten. – A 20-22 Celsius
fokos időjárás sem indokolta a
kinti vízforgatós medencék feltöltését, szezonon kívüli nyitvatartással üzemelünk.
Hozzátette, nehéz megmondani, mennyire fogja befolyásolni a forgalmat a védettségi
igazolvány megkövetelése. –
Egyre többen lesznek beoltva,
és mivel forró nyárra számítunk, legalább a tavalyi látogatottsági adatokat szeretnénk
elérni a következő hónapokban. Aztán meglátjuk, szeptembertől mi vár ránk.
Befolyással bír
Tiszaújvárosban minden bevételnek örülnek, miközben
igyekeznek minimalizálni a
költségeket, és így élni túl ezt
az évet – mondta el az ottani
gyógy- és strandfürdő üzemeltetési vezetője. Fodor-Somodi

Szűk a piac
A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő részéről az ügyvezető nyilatkozott lapunknak. Jacsó Zol-
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Miskolcon tipikus szezonon kívüli adatokat mértek a nyitást követő két hétben. Fotó: J. Á.

tán elmondta, a nyitásról szóló
bejelentés őket is váratlanul érte,
de nem kis erőfeszítések árán
meg tudták oldani a május 1-jei
nyitást – igaz, itt is egyelőre csak
a gyógymedencékkel. Ezeknek
ugyanis egyszerűbb a beüzemelése, mint a vízforgatós medencéknek. Fokozatosan nyitnak
majd. – Nem számítottunk magas vendégszámra a körülmények miatt. Annyira egyébként
sincs érdeklődés ebben az időszakban. Egy hónap tapasztalata az, hogy a 2019 májusi látogatottság 60 százalékát értük el. Ha
persze pünkösdkor jobb idő lett
volna, más lenne a helyzet, de én
még nagyobb visszaesésre számítottam egyébként.

Hozzátette, a tavaly júniusi,
augusztusi számokat el kellene
érni, ha a külföldi vendégeket is
engednék, akkor akár több embert is fogadhatnának. – A védettségi igazolvány viszont szűkíti a piacot, és ezért nem lehet
olyan forgalomra számítani,
mint korábban.
Csak 2022-ben
Hajdúszoboszlón jelenleg a
tradicionális strandrész medencéi üzemelnek, de a jó idő érkezésével hamarosan megnyitják
a többi medencét is. 2019-hez
képest a strand vendégforgalmának és árbevételének 25 százalékát sikerült elérni, a gyógyászati kezeléseknél jobb a

helyzet, ott a 60 százalékát. Az
Árpád uszoda kivételt képez, ott
100 százalékban sikerült visszaépíteni a vendégforgalmat. Azt
is írták, hogy a védettségi igazolvány feltétele valamennyire
csökkenti a látogatók számát, de
elsősorban a külföldi vendégforgalom hiánya jelenti a legnagyobb problémát. A 2019-es
vendégforgalom kétharmadát
szeretnék elérni idén, ehhez erőteljesen javulnia kell a járványhelyzetnek, de alapvető fontosságú a belföldi vendégforgalmat
érintő korlátozások feloldása a
főszezonra. A 2019-es vendégforgalmat és árbevételt így is
csak 2022-re tűzték ki célul.
Kujan István

Hirdetés

XXIII. Klíma- és Fűtéstechnikai Kiállítás és Vásár
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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.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

KLÍMABÓN!

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:

Apróhirdetés

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

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

Oxigénfelszerelés palackokkal
együtt, különböző vasanyagok,
rotációs kapák és fűnyíró eladó.
Érd.: 16 óra után 46/303-213.
Tisztítás! Bútorkárpitok, ülőgarnitúrák, fotelek, ágyak, kanapék, szőnyegek, padlószőnyegek, autóbelsők helyszíni tisztítása
gyors száradási idővel, garanciával. www.tisztitomiskolc.hu Tel.:
06 70/320-3483.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu
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Miskolci Napló

BARÁTJA, TÁRSA VOLT AZ ÚSZÁS
15 éves úszókarriert zárt le
Kiss Attila, akinek új fejezet kezdődött az életében. A
közgazdász végzettségű, 25
éves sportoló a közelmúltban, hazai medencében búcsúzott el az aktív sportolói
pályafutásától.
Folytatás az 1. oldalról

2004., athéni olimpia – az
akkor alig 8 éves Attila ámulva nézi a döntőben Szerbiával
heroikus küzdelmet vívó magyar férfi vízilabdázókat, majd
odafordul édesapjához, és bejelenti: ő is a sportág olimpiai
bajnoka szeretne lenni. Az apa
kézen fogja, és elviszi egy pólós
edzésre, de azt mondják a kisfiúnak, hogy nem úszik elég jól.
Eljár tehát úszóedzésekre is, és
annyira megtetszik neki, hogy
marad az MVSI-nél – bár volt,
aki megjegyezte, hogy 10 évesen már „öreg”, hogy versenyszerűen ússzon… - Számomra
azonban nem volt megállás, és
viszonylag gyorsan beigazolódott, hogy jó döntés volt, jöttek
sorra az eredmények – emlékszik vissza Kiss Attila, aki a következő években hozza az érmeket 200, 400 és 800 méteren.
Értékek mentén
– Az úszás egy hihetetlenül
munkaigényes sport, ezért nagyon fontos, hogy legyen egy
belső motiváció, mert ha valaki
folyamatosan a külső tényezőkre fókuszál, akkor kevesebb esély
van a jó eredményekre – fogalmaz, majd kérdésünkre azonnal rávágja: ahogy sok sportolónál, nála is az olimpiai szereplés
tartotta életben a tüzet. – Ahogy
aztán haladtam előre, nyilván
más célok is előkerültek. Hos�-

szú az út egy olimpiáig: érj el sikereket a korosztályos szinten,
aztán a felnőttek között, juss ki
egy világversenyre, folyamatosan hozd a legjobb eredményeket. Egyre inkább úgy éreztem,
hogy az tesz boldoggá, ha elégedettséget érzek attól, amit el
tudtam érni. Én így jutottam el
a világ számos részébe; Amerikában már 2010-ben is edzőtáboroztam, ott tapasztaltam meg
igazán, mennyire jó csapatban
edzeni, milyen sokat ad, hogy a
társaid szurkolnak neked – és
hogy valakit akkor is tisztelnek,
ha már leszálló ágban van a pályafutása, vagy visszavonult. Elismerik az ember értékeit.
Ezek az élmények is hozzájárultak ahhoz, hogy – immár

hosszútávon – 2011-ben serdülőbajnok lett 1500 méteren,
maratonúszásban pedig megnyerte a 3000 méteres távot.
Egy évvel később már 5000
méteren indult, és megszerezte az ezüstérmet. Ahogy fejlődött, úgy nőtt Attila terhelése is; csúcsidőszakban hetente
12-13 edzése volt, ha versenyre
készült, akár 16-18 kilométert
is leúszott egy nap. Azt mondja, mindez egyedül nem ment
volna. – A családom hitt bennem, édesapám pedig stabil
pont az életemben, az úszásban. Ő volt az, aki mindig mellettem állt, és egyengette az
utamat. De kellett az is, hogy
jókedvűen, örömmel tudjak
úszni.

Történelmi sikert aratott Amerikában is. Fotó: magánarhívum

Hazai medencében búcsúzott a versenysporttól. Archív fotó: Végh Csaba

A csúcson
Első korosztályos Eb-jére
2012-ben jutott ki, ezt a következő években is sikerült
megismételnie. Folyamatosan
tudott előrelépni. Aztán 2014ben robbantott. Balatonfüreden rendezték meg a Nyílt vízi
Junior Világbajnokságot, ahol
egyéniben hetedik, csapatával – Kiss Nikolettával és Orosz
Ádámmal – viszont aranyérmes lett. Attila volt a trió vezérúszója, ő diktálta a tempót,
figyelte az irányt.
– A dobogó legfelső fokáról
néztem az ünneplőket, köztük
a szüleimet, akiknek örömkönny csillogott a szemükben. Ez mérföldkő, csúcspont
volt az életemben, pont akkor,
amikor a felnőttek közé léptem. Szerencsére sok ilyen kiteljesítést élhettem meg: már
Amerikában, az egyetemi tanulmányaim tavalyi zárásakor arattunk történelmi sikert
a George Mason Patriots csapatával. Csapatkapitányként,
egyedüli európaiként, miskol-

ciként a konferencia díjátadóján én emelhettem magasba a
bajnoki trófeát.
Új fejezet kezdődik
Tanulmányainak folytatása, munkavállalása miatt most
állt először választás elé, és
most először vesztett bármivel
szemben az úszás Attila életében. – Nekem mindig is nagyon fontos volt, hogy a sport
mellett a tanulmányaimra is
komoly hangsúlyt helyezzek. A
kettő kéz a kézben jár; ha valaki jól teljesít az egyikben, az
kihatással van az élet minden
területére. Kitűnő tanulmányi
eredményekkel sikerült diplomát szereznem, ami erősíti a
fenti állításomat.
Közgazdaságtant tanult, adat
elemzés és pénzügy mellékszakot végzett el mellette. Januártól
tanácsadóként dolgozik Amerikában, egészségügyi rendszereket tesznek hatékonyabbá
egy nemzetközi cégnél. Májustól még egy pár hétig itthonról
dolgozik a pandémia miatt.

– Tudatos döntés volt, hogy
abbahagyom a sportpályafutásomat. Megtartom az úszást,
de nem versenyszinten, a munkában szeretnék eredményeket elérni. Csak erre fogok fókuszálni. Nem mondom, hogy
fájdalmas volt, de nyilván nehéz lezárni egy ilyen szakaszt.
Az úszás köré rendeztem be az
életemet. Hiányérzetem viszont
nincs, mert az eredményeim
kitartást és erőt adnak a továbbiakhoz. Mindig vissza tudok
nyúlni ezekhez – mondja Attila,
aki a hosszútávúszás terén elért
sporteredményei elismeréseként
2015-ben átvehette „Az év sportolója” díjat Miskolc város napján. – A nálam is fiatalabbaknak
azt üzenem, hogy az úszásra úgy
tekintsenek, mint egy társra, egy
barátra, ami segít felnőtté is válni. Sok mindenre megtanít, amit
máshol is tudunk hasznosítani.
És tanulság, hogy egy sportoló az olimpia nélkül is végigjárhatja azt az utat, amit eltervezett
magának. Maga az út a fontos.
Kujan István

Jegyzet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Ernő nem most jött le a falvédőről

MÁJUS 31., HÉTFŐ: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 09:50 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci
Napló (közéleti magazin), 19:00
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi
magazin), 19:35 Üzleti negyed,
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Az utolsó hazatérés, 21:15 Képújság

Édesanyám konyhája sajátosan ötvözi a múlt század
vidéki és városi miliőjét. A sarokban megbúvó, mosogató
nélküli fali csap ugyanolyan
luxus, mint a vele szemközti,
városi gáztűzhely. Mellette a
felcicomázott, négylapos Salgó
sparhelt, amely telente nélkülözhetetlen. Ha nem gyújtjuk
be, rögtön szétfagy a vízvezeték, és másnap kezdhetik a
bontást. Mamám büszkesége
a csináltatott konyhai sublót,
tele titkos rekesszel. S a faluhelyen elmaradhatatlan vizeslóca, amely még nagymama
hernádvécsei házából vödröstől, bögréstől költözött a Miskolc belvárosi lakásunkba. A
kihúzható ebédlőasztal talán még a valamikori háziúr,
Kozslik ügyvéd úr öröksége, a
hozzátartozó négy zöld, fiókos hokedli viszont már édesapám szerzeménye. Az asztal
feletti falon az elmaradhatatlan hímzett falvédő: – Ki az
urát szereti, jó ebédet főz neki.
Mire olvasni tudok, ezen akár
többször is fennhangon bizonyítom friss tudományomat.
Nem hagyom magam kicse-

lezni, hamar észreveszem, ha
édesanyám újabbat tesz fel.
Még halála után egy tucat kikeményített, ismeretlennek
tűnő, sosem látott faliképet találok a stafírungjában.
Papczun Ernő, Miskolc Pro
Urbe díjasa az enyémnél többet örököl. Ősrégi az ismeretségünk, barátságunk, ám
csak most tudom, ő sincs híján a szentimentalizmusnak.
Amikor egy kisebb szekrénnyi
szebbnél szebb, búzavirágkékre hímezett fal
védőre lel
édesanyja gesztelyi házában,
egy pillanatig se töpreng, mi
legyen az újdonsült kincsekkel. Elsőre választja ki a kedvencét: Az Úr énnekem őrző
pásztorom. Ha ezt meglátja, párás lesz a szeme, hiszen
amikor ez még a konyhájuk
falán feszült, mindannyian
körbeülték az asztalt. Hétvégeken a Házi áldás járta – hol
Isten, ott szükség nincsen. Ez
volt az ünnepi kendő.
Nálunk menő volt a „Ki
az urát szereti, jó ebédet főz
neki”, „Ki a pénzt beosztja,
főzni nincs gondja”. Gyerekesen hencegünk, ki emlék-

szik többre: „Ne járjon a férj a
konyhába, ne szóljon bele az
asszony dolgába”, „Az én as�szonyom örül, ha nem járok a
kocsma körül”. Ernő legyőzhetetlen ebben a vetélkedésben. Simán elviszi a pálmát,
hiszen ma már ezernél is több
a kimondottan eredeti, régi
falvédője. Akár azt is mondhatom, ő bizony nem most
jött le a falvédőről.
Mióta
nyugállományú,
rendszerezi a kollekciót. Megesik, hogy ugyanazzal a szöveggel, de más képpel több is akad
a gyűjteményben. Ernő már
csaknem tudományos igényességgel tárja fel ennek a sajátos
folklórnak a kulisszatitkait.
Állítólag német nyelvterületen
a svábok honosították meg ezt
a konyhai díszítőelemet. Mifelénk a vásárokon hímzetlenül,
megrajzolva árulták. Különösen érdekes, hogy országhatároktól függetlenül valamennyi
szabványméretű. A száz szál
piros rózsa, a halovány sárga
rózsa, a kerekes kút, a pántlikás mennyecske és a bőségesen terített asztal valamennyiről visszaköszön. Végül nem is

csoda, hogy a mulatós slágerek
szerzői innen is lopkodtak szöveget.
Ernő készíti a katasztert,
egyenként fotózza a kincseit. Még nem döntötte el, hogy
bekeretezteti-e az arra érdemeseket. Álma, hogy méltó
helyet találjon a gyűjteményének, akár a Miskolchoz
közeli szülőfalujában, Gesztelyen. Nyugodtabb lenne,
ha egy állandó kiállításon
mindenkivel megoszthatná
ereklyéit. A több mint ezer
falvédő máig is élénken gyarapodik, hiszen mihelyst valaki megtudja Ernő hobbiját,
nekiajándékozza a magáét.
Lehet, hogy mamám féltett
kincsei is Gesztelybe költöznek. Majd ott gyönyörködhetnek a „Jaj de bajos a szerelmet megtalálni, tövis közül
az ibolyát kiszedni” feliratúban, amelyet a háborúban elpusztított Irén nénikém még
lánykorában hímzett. Talán
ez volt az egyetlen, amely nálunk sosem volt kifüggesztve.
Annyira becsben volt, hogy a
sifonérban raboskodott.
Szántó István

JÚNIUS 1., 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 DVTK Jegesmedvék - IOGJA mérkőzés ism.,
21:50 Képújság
JÚNIUS 2., SZERDA: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 09:20 Képújság,
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Egészségpercek,
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:30 Basszuskulcs - Our Last Drop ism., 20:00
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 Életem sorozatként, 20:50
Falu fessön, 21:20 Képújság
JÚNIUS 3., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 10:00
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15
Időjárás-jelentés, 18:25 Prome
nád (kulturális magazin), 19:00
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelen-

tés, 19:25 Acéllábos (extrém gasztromagazin 1. rész),
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 A kamerás emberek, 21:15 Képújság
JÚNIUS 4., PÉNTEK: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 10:00 Képújság,
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Köztünk élnek,
18:50 Rövidfilmek ideje: Caveman,
A tudós macskája, Aliens vs Snack,
Eső, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Gazdasági navigátor ism., 20:00 Híradó
ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25
Az ismeretlen Kárpátalja, 21:25
Képújság
JÚNIUS 5., SZOMBAT: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:00 Képújság, 18:00 Krónika (heti hírös�szefoglaló), 18:25 Miskolci Napló
ism., 18:50 A rézhegyek királynője,
19:00 Krónika ism., 19:20 Köztünk élnek ism., 20:00 Krónika
ism., 20:25 Költöző madarak, 21:20
Képújság
JÚNIUS 6., 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 Basszuskulcs extra:
EDDA 1., 20:15 Basszuskulcs extra: EDDA 2., 21:10 Képújság

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2021. május 29. | 21. hét | XVIII. évfolyam 21. szám

Program
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PROGRAMAJÁNLÓ Leves a felhők között és óriáspalacsinta
A Miskolci Nemzeti Színház műsora
Május 29., szombat 19:00 Déjà-vu
– történelem képekben sok zenével, Előbemutató, Nagyszínház
Június 1., kedd 19:00 Feketeszárú
cseresznye, bérletszünet, Kamara
Június 2., szerda 19:00 Déjà-vu –
történelem képekben sok zenével,
bérletszünet, Nagyszínház
Június 5., szombat 19:00 Bál a Savoyban, bérletszünet, Nagyszínház
MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Május 27., csütörtök – június 2.,
szerda, naponta 16:30 és 19:00
Egy humorista élete
Művészetek Háza, Béke-terem:
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
Május 31., hétfő – június 2., szerda, naponta 17:00 A díszvendég,
19:30 Történetek a végtelenségről
PROGRAMOK
Május 29., szombat
19:00 Jazz Café – Gulyás Szabina és
Sajó Tamás zenél, aMűvész Klubkávézó (MűHa kávézója)
Május 30., vasárnap
9:00 R. C. Challenge – Warzone, airsoft
lehetőség, Digép Manufacturing
10:00 Vár a piac – helyi és környékbeli
termelőktől, a Diósgyőri vár melletti vásártér
10:00-19:30 Gyermeknap – rajz- és
sorversenyek, mesemozi, Maya
Dzsungel Játszóház
10:30 Meseláda – bábelőadás, Csodamalom Bábszínház
16:00 Keszekusza varázspálcája –
ökomese-musical gyerekeknek,
Művészetek Háza
17:00 Süsü, a sárkány – zenés mese-

játék gyerekeknek, Ady Endre Művelődési Ház
Május 31., hétfő
18:30 Családi Zumba Fitness, Ady
Endre Művelődési Ház
19:00 Händel: Messiás – az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus előadása,
Művészetek Háza
Június 1., kedd
9.30 Muzsikáló mondókázó díjmentesen, Közösségi Pont
19:00 ZAK vizsgakoncert – A Zeneakadémia hangversenye a Miskolci
Szimfonikus Zenekarral, Művészetek Háza
19:00 Zumba Fitness, Ifjúsági és Szabadidő Ház
Június 2., szerda
17:00 Hangtálfürdő, Mókusodú
17:30 Görömbölyi Zengedezők Népdalkör, Görömbölyi Művelődési Ház
Június 3., csütörtök
9:00 Gyógytorna, Mókusodú
9.30 Babamamatorna díjmentesen,
Közösségi Pont
17:00 Etka-jóga, Avastető
Június 4., péntek
17:30 Ködmön formációs tánc – versenytánc, Ady Endre Művelődési Ház
20:00 Djabe – The Magic Stag lemezbemutató koncert, Ady Endre Művelődési Ház
Június 5., szombat
9:00 Kommunikációs workshop, Mókusodú (Déryné 4.)
11:00 ZAK vizsgakoncert – A Zeneakadémia hangversenye a Miskolci
Szimfonikus Zenekarral, Művészetek Háza
Június 6., vasárnap
9:00 Borsod MTB Series #1, Hangony
9:00-17:00 három kiállítás utolsó látogatói napja: Hazatérés, I. Budapesti Illusztrációs Fesztivál és Teljesítmény, Miskolci Galéria

Június 3-án, csütörtökön
indul a Miskolc Televízió új
főzőműsora, az Acéllábos.
A nehéz, szürke nappalokat
egy kis főzéssel kontrolláljuk: lábosunkban oldódik a város, felszabadulnak az esszenciái. A
műsor, amit minden hónap első
csütörtökén 19:25 perctől láthatnak a Miskolc Televízióban, városunk gasztrokultúráját és az itt
rejlő lehetőségeket mutatja be.
A trendi, izgalmas és fiatalos jelzők manapság körülbelül
annyira elcsépeltek csak, mint
amennyire újszerű recept egy
púpos kanálnyi kristálycukrot citromos vízben elkeverni.
Nem is koptatom őket. Teljesen
mást ígérek a műsor kapcsán: a
szokásostól merőben eltérő látószöget. Nyakig gázolunk a város kulináris világában.
Tetőre vágva
Az Acéllábos alapvetően
két részből áll. A GasztroXtreme-ben ismert helyi arcokkal
főzünk olyan jellegzetes helyszíneken, amiket mindannyi-

Meghirdette bérleteit a Miskolci Szimfonikus Zenekar.
Az együttes 2021/2022-es szezonja merőben más lesz, mint
az eddig megszokott bérletes
konstrukció. Egyvalamit azonban garantálnak: a következő
időszak is bővelkedik nagyszerű koncertekben, amelyeknek
helyszíne idén is a Művészetek
Háza hangversenyterme lesz.
A Miskolci Szimfonikus Zenekar a megszokott két bérlet
– a hétalkalmas Tűzvarázs és
a négyalkalmas Hangforrás –
helyett idén két teljesen új bérlettel jelentkezik.
A SZIMFONIKUS bérlet egy nyolcalkalmas sorozat, amelyben helyet kapnak
azon koncertek is, amelyek
a koronavírus-járvány miatt
elmaradtak, s emellett persze nagyszerű új programokat is megálmodtunk benne.
A háromalkalmas YAMAHA
bérlet pedig igazán exkluzív
programot kínál majd a
zongora szerelmeseinek. A

méltán kedvelt nagy klas�szikusok mellett ritkán játszott különlegességek és felfedezésre méltó alkotások is
műsorra kerülnek. Fantasztikus magyar és külföldi dirigensek és szólisták érkeznek
majd Miskolcra. A zenekedvelő publikum tehát összesen
11 bérletes hangversenyen
tapsolhat a komolyzenei kiválóságoknak, s persze nem
lesz hiány egyedi sorozatokban és koncertekben sem.
Természetesen
gondoltak a tavaly elmaradt koncertek kompenzálására is.
Azok, akik rendelkeznek tavalyi bérlettel (akár Tűzvarázs, akár Hangforrás), az
elmaradt koncertekre bejö-

an jól ismerünk, de előbb jutna
eszünkbe róluk száz másik dolog, mint a főzés. Az Ízi blokkban pedig miskolci éttermek
konyháiba nyerünk bepillantást,
hogy megtudjuk, a bonyolultnak
hangzó ételeket milyen könnyedén készítik el a hivatásos szakácsok profi körülmények között.
Az első részben Bárczi Tamással, az A Leves Gasztromű-

hely megálmodójával vágtuk
magunkat tetőre – a helyszínről csak annyit, hogy elég jó
kilátás nyílt a városra. Tomi
stílszerűen levest készített nekünk, egyebek mellett babbal,
kukoricával, avokádóval, fűszerekkel és tortillával.
Egyébként ő a miskolci street
food stílus egyik első képviselője: levesbárját nagyjából 8 évvel ezelőtt nyitotta. Ez idő alatt
több ezer különböző receptet
főzött a miskolciaknak. A műsorból az is kiderül, mi az Acélváros kedvenc levese, és mi az,
ami már az „inkább nem, köszi”
kategóriába tartozik.
Ízi
Az étteremlátogató rovatban
a Creppy Palacsintaház Étterem
konyhájába látogattunk, ahol
Gyuricskó Adrián séf készített
egy elementárisan paradicsomos óriáspalacsintát.

Megújult a bérletkínálat
A Miskolci Szimfonikus
Zenekar már nagyon várja
a találkozást a közönséggel, ezért nagy reményekkel kezdték meg bérleteik
értékesítését május 25-én.

Az első részben Bárczi Tamással vágtuk magunkat tetőre. Fotó: Mocsári László

hetnek a tavalyi bérletükkel,
természetesen térítésmentesen. Emellett ha a fennmaradó alkalmakra is szeretnének bérletet váltani, azt
extra kedvezménnyel tehetik meg a Szimfonikus bérlet esetében. Hűséges bérlőik számára még elővásárlási
jogot is biztosítanak; ezzel a
lehetőséggel augusztus 15éig élhetnek. Az együttes bízik benne, hogy a közönségnek is annyira hiányzik már
a koncertélet, mint nekik, és
sokan várják kíváncsian a következő évad programját.
Bővebb tájékoztatást programjaikról a zenekar honlapján, a www.mso.hu oldalon
találnak.

Érdekes látni, hogy mennyire más az otthoni sütés-főzéshez képest a munka az éttermi
konyhában: minden kézre áll,
minden egyszerűnek tűnik. Az
étel most csak a kamera kedvéért készült negyven percig. Ha
nem okoskodik senki mellette,
nem kell különböző kérdésekre felelnie minden egyes munkafolyamattal kapcsolatban, és
különböző digitális képrögzítő
eszközök sem örökítik meg a
serpenyőben sercegő húst olyan
mohó várakozással, mintha az
egy épp kitörni készülő gleccser
lenne a Yosemite Nemzeti Parkban, akkor Adrián néhány perc
alatt a tányérra varázsolja az elkészült fogást. Most ez azonban
nem így történt, ennek eredménye pedig egy színes, sistergős
műsor lett. Jó étvágyat – és stabil, zavartalan vételt – kívánunk
hozzá!
Bájer Máté

Páholy 25 a Színészmúzeumban
„Páholy 25” elnevezésű
rendezvénysorozat indult
a Színészmúzeum fennállásának 25. évfordulója
alkalmából.
A programsor négy-négy
előadással jelentkezik, melyeken belül egy-egy jelentősebb
személyről, életéről, pályájáról, a hozzá kapcsolódó történetekről, eseményekről és
a társasági színterekről hallhatunk igazi érdekességeket,
különlegességeket, a legújabb
kutatási eredményeket.
A sorozat első négy előadását Flach Antal, a MMA
Művészeti Ösztöndíjprogramjának ösztöndíjasa tartja
Hangászok Miskolc romantikus zenetörténetéből címmel. Június 1-jén, kedden
Pap Dezső élete és munkássága, június 8-án pedig Miskolci dalok és dallamok lesznek
az aktuális témák.
Pap Dezső zeneszerző és
karnagy érdeme, hogy munkássága révén a városi zenekultúra felkerült az ország
kulturális térképére is. Felkarolta a helyi naturalistákat, kiadta műveiket, tekintélyével pedig olyan tehetséget
sikerült megnyernie a magyar népies műzene ügyé-

nek, mint a fiatal Lányi Ernő.
Országos hírnevet a Magyar
Zeneköltők Kiállítási Albumában megjelent dala hozott neki. Kevés fennmaradt
műve közül is hathatósan
rajzolódik ki a város egy-egy
fontosabb kulturális eseménye vagy coleur locale-ja.
Az utolsó előadás során
nem csak az eddig elhangzottak összefoglalásaként, de
a téma részletesebb ismertetéseként kerül sor a Miskolci
dalok, dallamok című könyv
bemutatójára, benne számos
olyan kompozíció kottájával,
keletkezéstörténetével, melynek címében vagy szövegében fellelhető a város neve.
Olyan alkotások is helyet
kapnak a könyvben, amelyek,
ha a címükben nem is, de alkotójuk révén szintén Miskolchoz kötődnek. A köny-

vet egy CD- melléklet teszi
teljessé, rajta a teljes kottaanyaggal és válogatott hangfelvételekkel.
Június 15. és június 29. között Mikita Gábor színháztörténész Szerelmi levelező
– Műfajteremtők című előadássorozatával jelentkezik,
majd júliusban Békési Gábor
irodalomtörténész a miskolci és Miskolchoz kötődő írók,
írónők munkásságát ismerteti, a záró programsor pedig
augusztusban a 19. századi
társasági élet színtereit mutatja be Vámosi Katalin művészettörténész tolmácsolásában.
A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz
kötött. A regisztrációs űrlap
és a látogatás biztonsági protokollja a múzeum honlapján
található meg.
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Retro sztori: a miskolci rekordhal
1997-ben új országos pontyrekord született, ami sokáig
vezette a vonatkozó listát.
A hatalmas tükörpontyot a
Csorba-tavon terelték szákba.
Aki gyakran horgászik aktívan telepített, nagyhalas vizeken, az tudja, hogy mit jelent
egy-egy rekord. Milyen megmászhatatlannak tűnő csúcsként emelkedik a pecások fölé,
legyen szó csak valamelyik kevésbé ismert víz tórekordjáról.
Ahhoz pedig, hogy országos
szinten is felkerüljön a zsákmányunk a legnagyobb fogások listájára, nem csak tudás
és szerencse, de hihetetlen kitartás, áldozatkészség is szükséges – a legtöbb esetben.
Mint annyi minden, a nagy
halak fogása is kicsit másképp
ment szűk 30 évvel ezelőtt.
Kevesebb volt a horgász, nem
voltak etetőhajók, perecbe
hajlítható, mégis extra dobásokra képes botok, fluoreszkáló csodacsalik és mikroszemcsés etetőanyagok. Ebből
az időből származik Miskolc
legnagyobb békéshala is, ami
több mint 32 kilogrammot
nyomott. A gigantikus ponty
sokáig országos fajtarekordnak is számított, csak évekkel
később tudták megdönteni a
csorba-tavi fogást.
– Volt egy háromfős csapatunk, akikkel állandóan
együtt horgásztunk – meséli
Szegedi Dezső, akit a Miskol-

ci Nemzeti Színház színészeként ismer leginkább a város,
pedig fiatalkora óta szenvedélyes halvadász. Azt pedig még
kevesebben tudják róla, hogy
nem csak szemtanúja, de tevékeny résztvevője is volt a rekordfogásnak. – Az említett
esetnél is hárman mentünk:
Hováth Tibor, Kiss Lajos – sajnos ő azóta elhunyt – és én
magam. Általában péntek délutántól vasárnap reggelig tartott egy-egy ilyen horgászat.
Akkor is kimentünk, de egészen késő estig nem volt kapásunk. 11 körül a két barátom
már lefekvéshez készülődött.
Én még molyoltam valamit a
sátrak körül, amikor egy nagy
koppanást hallottam a hátam
mögött. Megfordultam, és láttam, hogy az egyik boton –
nem az enyémen – fent van a
kapásjelző. Odaszaladtam és
akasztottam (akkor ezt még
semmilyen szabály nem tiltotta), majd szóltam a barátomnak, hogy jöjjön, fárassza
ki a halát. Ő fentről kiszólt,
hogy dehogy jön, majdnem
alszik, húzzam ki én – meséli a rekordfogás körülményeit
Szegedi Dezső, aki jó darabig
maga fárasztotta a halat.
– Hamar éreztem, hogy
nem retúrponty van a horgon,
ezért továbbnógattam Tibi barátomat (az ő botján volt a kapás), hogy ugyan, jöjjön már
le. Ő végül dúlva fúlva felkelt,
odasétált, és a kezébe vette
a horgászbotot. Néhány má-

Éjszaka a tóparton
Az éjszakai horgászat – ha
azt a helyi horgászrend lehetővé teszi, annak szabályozása szerint – általánosan engedélyezett újra.

Ahogy a halak is, a ragadozó- és pontyhorgászok egyaránt éjjel aktívak. Kevés izgalmasabb dolog van ugyanis
egy pecás számára, mint az
alábukó nap fénye mellett elvégezni az éjszakai etetést, elkészíteni minden szükséges
dolgot, megtervezni a horgászatot, felkattintani a horgászhelyet megvilágító lámpát,
és figyelni a víz rezdüléseit.
Ilyenkor az összes buggyanás,
a kishalak közé becsapó rabló
hangja, az iszapot túró ponty
burványlásai lyukat ütnek az
esti csöndtakarón.
A vírus miatt sokáig nem
volt lehetőségük a horgászoknak az éjszakai vízpart

neszezéseit hallgatni, a javuló számok miatt azonban
ezen a területen is feloldották a korlátozásokat – bizonyos feltételek mellett.
- Május 1-jétől újra lehetségessé válik a több mint
700.000 regisztrált horgász
számára az éjszakai horgászat – írta közleményében a
Magyar Országos Horgász
Szövetség. Ez a hónap elején még azért volt érdekes
hír, mert az éjszakai kijárási
tilalom még érvényben volt.
Így - értelemszerűen - a korlátozás eltörléséig akkor is a
parton kellett megvárniuk
a horgászoknak a hajnali 5
órát, ha máskülönben hazamentek volna már valamivel
korábban. Mivel ez a szabályozás a múlté, így már nem
okoz fejfájást az sem, ha láthatóan vihar közeleg a horgászhely felé.

Kapás a zavarosban
Az áradás utáni sötét, kavargó vízben nem könnyű
horgászni. A harcsázók
számára azonban izgalmas lehet ez az időszak.

Régi fotón a régi rekord. Forrás: FishWorld.eu

sodperc múlva már tovatűnt
az álom a szeméből: érezte ő
is, hogy ez nem mindennapos
este lesz.
Felkeltették a harmadik társukat is. Míg Szegedi Dezső a
partról figyelt, addig a többiek
csónakba ültek, és úgy fárasztották a harcias halat.
– Negyed óra eltelt, akkor
kiáltottam be először, hogy
érdeklődjek, mi a helyzet.
„Még fárasztunk” – jött a válasz. Fél óra múlva megismétlődött ugyanez a beszélgetés, mert hiába csónak, hiába
az erős felszerelés, a hal még

a vízben volt. Amit bevittek
merítőhálót, az kicsinek bizonyult, így be kellett nekik
vinni egy nagyobbat. Egyre
több lámpacsóva szegeződött
már ekkor ránk, felkavartuk
az éjszakai nyugalmat. Végül
sikerült szákba terelni. Ekkora halat még életemben nem
láttam: közel 33 kilós tükörponty. Az egyik ellenőr javaslatára vittük hitelesíteni. Kiderült, ez volt Magyarország
addigi legnagyobb pontyfogása – fejezi be történetét a csorba-tavi rekordpontyról Szegedi Dezső.

Megszűnt a készültség a
megye vízfolyásain – tájékoztatta szerkesztőségünket az Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság. E szerint – bár zavarosak lehetnek a folyók, patakok, nagyobb áradással nem kell
számolni. A harcsahorgászok számára ez annyit jelent: itt az idő botot ragadni.
A kávészerű, meggyorsult vizeken nehezen találni
fogást. Szó szerint értendő
ez: egy kapást is kínkeservesen tud csak összehozni,
aki békéshalra csalizott. A
fény hiányában a keszeg- és
pontyfélék egyszerűen nem
találják meg a számukra felkínált horgot. Éppen ezért az
áradó, magas állású, zavaros
vizű folyók nem számítanak

jó pályának a legtöbb horgász számára. Annál inkább
vonzzák hazánk legnagyobb
ragadozóhalának szerelmeseit.
A harcsa éjszakai ragadozónak számít, mivel rossz a
látása. Tökéletesen működik azonban a szaglása, rezgésérzékelése. Sötétben a
keszegfélék tájékozódása a
megfogyatkozott fény miatt
erősen korlátozott. Ezt használja ki ilyenkor a harcsa.
A folyók legszélén található sávban gyengébb az
áramlat, és a benyúló gallyak,
bokrok kiváló búvóhelyet jelentenek: ez a part menti sáv
a harcsa első számú vonulási zónája a zavaros áradások
során. A zaccszerű, felkavarodott víz rejtekében kön�nyedén becserkészi áldozatát, így ilyenkor nappal is
aktív. Ha tehát szeretnénk a
hazai vizek bajszos királyát
horogra csalni, érdemes a
zavarosban keresgélni.

Legyezők versenyeztek Lillafüreden
A vírushelyzet javulásával a versenyhorgászok is
intenzíven készülődnek a
szezonra.
Június 1-jén megszűnik a
ponty fogásának a tilalma is.
Ez azt jelenti, hogy majdnem
minden halfaj szabadon fogható. Ez nemcsak a hobbihorgászokba csal életet, hanem beindítja a versenyhorgászat vírus
előtt megszokott rendjét is.
A megyei horgász szövetség év elején elkészíti saját éves
versenynaptárát. 2021-ben még öt megyei szintű versenyt
szerveznek az alábbiak szerint:
• június 27.: Finomszerelékes Egyéni Bajnokság, Rakacai tó
• július11.: Finomszerelékes Csapatbajnokság, Rakacai tó
• augusztus 29.: Horgászvezető Megyei Bajnokság
• szeptember 5.: Method Feeder Egyéni Bajnokság, Árpádhegyi tó, Szerencs-Ond
• szeptember 19.: Hosszúelőkés Feeder Egyéni Bajnokság,
Rakacai tó
Megyei versenyek
Kovács Gy. Zoltán, a Horgász Egyesületek BAZ Megyei
Szövetségének (HEBOSZ) elnöke elmondta, a megyei
szintű horgászversenyeken
általában 50 versenyző vesz
részt. A 4-5 órás versenyeken
több száz kiló halat szoktak
fogni. A horgászok közvetlenül a verseny előtt 2-3 órát
fordítanak a csalik összeállí-

tására, a horgászfelszerelések
felállítására, majd 4-5 órán
keresztül fogják a többségében 15 dkg-nál nem nagyobb
halakat. Ha valaki dobogón
akar végezni, annak közel 20
kg halat kell fognia ezekből az
apró halakból. A megye legjobb horgászai csapatként és
egyéni versenyzőként is részt
vesznek az országos horgászversenyeken is.

Légy a horgon
A MOHOSZ és a HEBOSZ
közös szervezésében május
15-én és 16-án Lillafüreden
zajlott a műlegyező országos
bajnokság döntő fordulója.
A megyei horgász szövetség
– a halgazdálkodási tervének
megfelelően – a verseny előtt
pisztrángot telepített a Hámori-tóba. A halak az országosan
is ismert és elismer lillafüredi
pisztrángnevelőből érkeztek.
Vegyes mezőny
Kovács Gy. Zoltán, a HEBOSZ elnöke elmondta, hogy
a lillafüredi fordulóra 21 versenyző nevezett, köztük három női horgász is legyező-

bottal a kezében érkezett a
tóhoz május 15-én.
– Az időjárás nem kön�nyített a feladaton: eső és szél
zavarta a versenyt. A változékony idő a halak kapási kedvét is csökkentette. A legnagyobb kifogott pisztráng
hossza 49 centiméter volt,
amit egy Szolnokról érkezett,
fiatal horgász, Szentiványi
András akasztott meg – számolt be Kovács Gy. Zoltán.
Az első helyen végül a szolnoki Balog Tibor végzett, a
második Markóczy István lett,
míg a harmadik helyet érő
halmennyiséget Zentai Zoltán fogta, aki Kőszegről érkezett Miskolcra.

Az oldalt írta és összeállította: Bájer Máté
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HAZAI PÁLYÁN
A BRONZÉREMÉRT
2–0-s hátrányból fordított
idegenben, és 3–2-re nyert
a DVTK női labdarúgócsapata, így hazai pályán
játszhat a bronzéremért.
Az első találkozón az Astra-ALEF HFC-Üllő Miskolcon győzött 3–1-re múlt
szombaton. A bronzcsata
szerdán a Pest megyei városban folytatódott: a hazaiak
az 56. percben már két találattal is vezettek, ám Fórizs
Sándor tanítványai Barker,
Vachter és Sandu góljaival
25 perc alatt fordítottak, így
egyenlítettek a Simple Női
Liga harmadik helyéért rendezett párharcában.
– Ma egy olyan csapat lépett pályára, amelyik az elmúlt öt évben sok örömet
szerzett. Láttam a lányokon

a minden áron győzni akarást, 0–2-nél sem adták fel a
küzdelmet. Nagy lelkierőről
tettek tanúbizonyságot, és
megfordították a mérkőzést,
amivel kiegyenlítettük a párharcot. Még egy mérkőzés
maradt, egy lépésre állunk
a bronzéremtől. Bízom benne, hogy sok szurkoló kijön,
és buzdít minket a hétvégén. 2016-ban győztes hazai
mérkőzésen mutatkoztam
be a DVTK női csapatának kispadján, és öt év után
győztesen szeretnék búcsúzni – nyilatkozta a DVTK
honlapjának a piros-fehérek
vezetőedzője.
Szombaton délután 5 órától a DVTK edzőközpontban játszanak a mindent
eldöntő harmadik mérkőzésen.

Nem adták fel, dobogós helyért küzdenek. Fotó: Juhász Ákos

Kondás Elemérrel az NB I-ért
Az edzőként kétszeres magyar bajnok, borsodi származású Kondás Elemér lett
az NB II-es DVTK vezetőedzője.
A szakember Szikszón született, Szirmabesenyőn nőtt fel, és
Miskolcon járt középiskolába is.
Megyénkben a Diósgyőrön kívül játszott a Borsodi Bányászban, a Honvéd Papp József SE
színeiben, és éveken keresztül
viselte a Kazincbarcikai Vegyész
csapatkapitányi karszalagját.
Kondás Elemér a Debrecennel kétszeres magyar bajnok (2011/2012, 2013/2014)
és kétszeres kupagyőztes
(2011/2012, 2012/2013). Korábban a másodosztályban irányította a DVSC-DEAC-ot és a
Kisvárdát is.
Benczés Miklós sportigazgató azt mondta róla, a DVSC
idei feljutásában kimagasló
szerepet vállalt, és korábban a
klubtörténetben először vitte
fel a Kisvárdát az élvonalba.
– Az eredményesség mellett munkássága másik jellemzője, hogy sikeresen építi be a
fiatalokat, ugyanakkor jól kezeli a rutinos labdarúgókat is.
Hiszek benne, hogy vezetésével azonnal visszajut a Diósgyőr az élvonalba – emelte ki a
sportvezető.
– Nagyon örülök a megkeresésnek. Egyszer már volt tapogatózás a klub részéről, akkor
nem jött össze a fúzió. Ugyanakkor nagyon sajnálom, hogy a

Az új vezetőedző győztes mentalitású játékosokat akar látni. Fotó: Mocsári László

csapat kiesett az NB I-ből, mert
tudom, milyen fontos a DVTK
az itt élő embereknek és a klub
szurkolóinak. Ezt annak idején játékosként és ellenfélként
is volt szerencsém megtapasztalni. Ez egy óriási feladat, és
hatalmas kihívás, aminek meg
akarok felelni. Szeretném, ha a
csapat visszajutna oda, ahol a
helye van – kezdte Kondás Elemér, aki csütörtökön mutatkozott be a média képviselőinek.
Hozzátette, ezért kell kollégáival és a játékosokkal nagyon sokat dolgozni, hogy ez
sikerüljön. – Tudom, hogy mit
éreznek a szurkolók, én is át tudom érezni, hiszen mi is kiestünk a Debrecennel – folytat-

Újra Miskolcra hoznák a trófeát

ta a szakember. – Nehéz volt,
de fel kell állni, mert az is fontos, hogy egy kudarc után valaki milyen gyorsan és hogyan
tud újrakezdeni. Ehhez nagyon-nagy szükségünk lesz a
drukkerek támogatására, mert
én azt vallom, hogy egy csapat
akkor tud eredményes lenni,
ha a klubban dolgozó minden
ember és a szurkolók is a csapat mellé állnak. Győztes mentalitású játékosokat akarok látni. 38 forduló lesz, így fontos a
kiegyensúlyozottság is.
– Hullámvasút volt az elmúlt
időszak, de két hét alatt nem
lehet rendet tenni. A bennmaradás nem sikerült, de célunk
minél hamarabb visszajutni

Miskolczi Márk viszont
további két évig marad a
DVTK Jegesmedvéknél.

Négyes döntőben a miskolci férfi kosarasok. Fotó: meafc.hu

iből nem szabad kiindulnunk.
Ugyanakkor
önbizalommal
telve vágunk neki a tornának,
hiszünk magunkban, bízunk a
jó szereplésben. Tudjuk, hogy
a sikerért sokat kell majd tenni,
de koncentráltak vagyunk, erre
készültünk egész évben.
Két nap alatt dől el az 1. hely
sorsa, ez megterhelő minden
játékos számára, de a szakosztály vezetője szerint felkészültek erre. – A csapat zöme az
egyetemi bajnokság mellett
az NB I Piros csoportjában is
edződik, hozzá vannak tehát
szokva ahhoz, hogy akár heti
két tétmérkőzést is le kell játszani. Itt két egymást követő
napon kell helytállni. Úgy gondolom, leginkább a hétfő esti
meccs utáni regenerálódáson

lesz nagy hangsúly. És persze
azon, hogy a második napra is
fennmaradjon a harci kedv.
Egy négyes döntőben nincs
is szükség talán külön motivációra, a tét súlya azonban ott
nehezedhet a játékosok vállán.
Fazekas Csabának azonban erről is határozott véleménye van.
– Ha valaki jó versenyzőtípus,
akkor el kell tudnia viselni a
nyomást, a célkitűzésekkel járó
terheket. Még akkor is ezt mondom, ha egyértelműen nem is
lehet kijelenteni, ki az esélyes a
Final Fourban. Egy ilyen tornán
az aktuális forma alapján dől el,
kié lesz a bajnoki cím. Azt viszont bizton állíthatom, hogy
mi győzelmi céllal utazunk
Győrbe, és ezért mindent meg
is fogunk tenni a pályán, még

az NB I-be. A hosszú távú feladat pedig egy erős, stabilan
élvonalbeli együttes kialakítása – mondta Magyar Mátyás,
a DVTK-t működtető Borsodi
Sport Holding Kft. ügyvezetője. Elhangzott az is, hogy sem
Molnár Gábor, sem a többi
magyar játékos nem eladó, de
idegenlégiósokat értékesítene
a klub.
Csütörtökön az is kiderült:
megvan a klub első igazolása a
csatár Hornyák Marcell személyében, aki Miskolcon nevelkedett, és a Ligakupában kétszer
pályára is lépett.
A felkészülés június 7-én
kezdődik.
Soós Péter

Ketten távoztak

Bejutott a férfi Nemzeti
Egyetemi Kosárlabda Bajnokság négyes döntőjébe a
Miskolci Egyetem férfi kosárlabdacsapata. A tornának Győr ad otthont május
31-én és június 1-jén.
Veretlenül egyedül a miskolciak érkeznek a Final Fourba,
ráadásul a Keleti csoportot szintén egyedül ők képviselik majd
Győrben. Nem előzmények nélküli ez a siker, 1997-ben nyertek
először egyetemi bajnokságot a
miskolci kosarasok, majd 2018ban sikerült ezt megismételni.
2019-ben bronzérmesek lettek, tavaly pedig magabiztosan
meneteltek az alapszakaszban,
mindaddig, amíg a koronavírus-járvány közbe nem szólt. A
bajnokság megrendezését felfüggesztették, végül sem a keresztmérkőzéseket, sem a döntőt nem rendezték meg.
– Tudatosan készültünk
egész évben arra, hogy újra itt
legyünk, és hogy 2018 után ismét megpróbáljuk Miskolcra
hozni a trófeát. Ezt már a szezon elején célként tűztük ki magunk elé, és most is ilyen felfogásban utazunk majd el Győrbe
– mondta lapunk érdeklődésére Fazekas Csaba, a kosárlabda-szakosztály vezetője. – Igaz,
hogy magabiztosan jutottunk
el a négyes döntőig, de pusztán az alapszakasz eredménye-
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úgy is, hogy a keret nem teljes,
vannak sérültjeink, de mindenki a maximumot szeretné nyújtani – mondta a szakosztályvezető, aki egyébként tagja volt az
1997-ben bajnok csapatnak, így
hasznos tapasztalatokkal tudja majd segíteni a helyszínen a
miskolciakat.
A gárda hétfőn indul Győrbe, egy hosszú utazást követően este fél 9-kor lépnek
pályára, a döntőbe a Mosonmagyaróvár Széchenyi Egyetem MOGAAC csapatán át
vezet az út. Az aranyéremért
aztán a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület – Közgáz
SC és DSK győztesével küzdhetnek meg. A döntőt kedden
fél 6-tól rendezik.
Kujan István

A 27 esztendős magyar
válogatott csatár pályafutása tizenkettedik miskolci szezonját kezdheti meg
a klub felnőttcsapatában. A
saját nevelésű játékos elárulta, a kétéves szerződés folytonosságot és biztonságot
ad számára. – Vigyáznunk
kell, hogy a fiatalítás mellett eredményes játékot is
játsszunk – mondta a klubhonlapnak Miskolczi Márk.
– Nagyon motiváltan várom
az új szezont, magammal és
a csapattal szemben is magas az elvárásom. A jégen és
az öltözőben is vezérszerep
kiharcolása a célom.
A napokban két távozót
is bejelentett a klub. Szerződése lejártával távozik Gőz
Balázs. A csapat 28 eszten-

dős, saját nevelésű hátvédje a 2008/2009-es szezonban
mutatkozott be szülővárosa csapatában. Nagy szerepet játszott a klub legszebb
sikereiben, háromszor is részese volt a Mol Liga/Erste
Liga győzelemnek, valamint
Magyar Kupa győztesnek is
mondhatja magát. A klub
történetében a hatodik legtöbb mérkőzést játszotta a
felnőttcsapatban. A válogatottban is szép sikereket ért
el, tagja volt 2015-ben a nemzeti csapatnak, amely a krakkói világbajnokságon kiharcolta az A csoportba jutást.
Kiss Dániel három szezon után távozik Miskolcról. A felek közösen abban
állapodtak meg, hogy nem
hosszabbítják meg a hátvéd
lejáró szerződését. – Sosem
felejtem a szurkolók támogatását, fantasztikusak – fogalmazott.
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MISKOLCI VÁLLALKOZÓK
A SIKER ÚTJÁN

Összeállításunkban partnercégeinket arról kérdeztük, hogy
mi a sikerük titka. Honnan indultak és hogyan tudtak sikeressé
válni, és hogyan tudják megőrizni sikereiket a pandémia okozta
kihívások kereszttüzében.

Covidot kizárva ismét klímaés fűtéstechnikai kiállítás

Kimeríthetetlen erőforrásokkal
rendelkezik

A BRS Klíma és Gázcentrum
közel harminc éve foglalkozik
fűtéstechnikával. Körmöczy
Zsuzsanna ügyvezető munkáját
2019-ben „Az év vállalkozója”
díjjal ismerték el, a BRS klíma
és Gázcentrum pedig „Az év
vállakozása” díjjal büszkélkedhet.

Az Oxy Day Spa fő profilja
a professzionális test- és
arckezelések, melyek az
ayurvéda természetes,
növényi alapú összetevőinek,
a növényi őssejtek és az
innovatív csúcstechnológiai
összetevők kombinációján
alapulnak.

A vállakozás egy garázsból, kézzel írott számlatömbökkel indult,
mindjárt a Junkers, később BOSCH
márkaképviselettel. Miskolcon a
BRS vezette be a Junkers és Bosch
kazánokat, a szervízhálózatot ők
hozták létre Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
– 1992-ben egy vállalkozói, nem
járt utat választottunk: a család
minden tagja – a gyerekektől az
orvos nagyapáig – részt vett a
munkában – idézte fel a kezdeteket a BRS klíma ügyvezetője,
Körmöczy Zsuzsanna. – Nem sokkal
később pedig eljutottunk a Klíma
és Gázcentrum megteremtéséhez.
Később bővítettük a választékot
az Immergas, Viessman, Ariston
márkákkal, belevágtunk az egyre
népszerűbb klíma forgalmazásába
is a Gree, Midea, LG, Daikin márkák
termékeivel – tette hozzá.
Fontos mérföldkő volt a cég életében, amikor a számláikat elkezdték kiállítani a NAV rendszerébe

bekötött számlázóprogrammal.
Szintén fontos állomás volt a BRS
életében, amikor megalapították
a meleget.hu webáruházukat.
– Haladunk a korral, próbálunk
megfelelni a fejlődő igényeknek
– mutatott rá Körmöczy Zsuzsanna. – Erre találtuk ki 23 éve a
Klíma és Fűtéstechnikai Kiállítás és
Vásárt, ahol folyamatos oktatást
szervezünk a tervezők, kivitelezők
részére, és ahová meghívjuk a
lakosságot, hogy megismerkedjenek a legkorszerűbb műszaki
megoldásokkal. Ezzel Miskolc
felkerült a nagy importőrök térképére, számolnak velünk, és kikérik
a véleményünket minden fontos
kérdésben – hangsúlyozta a BRS
Klíma és Gázcentrum ügyvezetője.
– Amire nagyon büszkék vagyunk,
hogy tavaly megszületett – az épületgépészetben először – egy dal
és videoklip a szakmáról, a hűtésről
és a fűtésről, egyedülálló ötlettel, a
SzkíTon előadásában: a Sándor,
József, Benedek, zsákban hozzuk a
hideget-meleget... tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy miért
éppen Miskolcot választotta vállalkozása helyszínéül, Körmöczy
Zsuzsanna úgy nyilatkozott, hogy
számára „Miskolc a világ közepe,
adottságaival, egyetemvárosával,
pincesoraival.” Mint mondja,
számtalanszor kapott ajánlatot
budapesti állásra, de ez számára
soha nem volt opció. – Ma már a
BRS nem csak egy cég, hanem az
Avason egy pince is, ahová bárki
betérhet, és egy jó pohár bor után
egy nagy adag Miskolc-szeretettel
távozhat – fogalmazott.
A világjárvány üzletüket sze
rencsére nem érintette közvetlenül.
– A jövőbe tekintünk, és szokásosan
megszervezzük a klíma- és fűtéstechnikai kiállításunkat június
8-9-én, a Gázcentrum területén,
ahol 18 ismert nagy gyártó állít ki
az érdeklődők részére, tart előadásokat a szakembereknek (részletek
a honlapon: Gázcentrum.brskft.hu).
A Covidot kizártuk, dolgozunk,
előretekintünk – hangsúlyozta
Körmöczy Zsuzsanna.

A világ minden
gyermekkel újrakezdődik
A Magzatom Diagnosztikai
Központ több mint 12 éve,
jelenleg egy egri és egy miskolci
telephellyel működik. Szülészeti
és nőgyógyászati, valamint
klinikai genetikai szűréssel
foglalkoznak.
A Magzatom Diagnosztikai Központ folyamatosan törekszik arra,
hogy pácienseiknek a legújabb
hazai és nemzetközi irányelveknek
megfelelően a legkorszerűbb és
legpontosabb vizsgálatokat nyújthassák. Magzati szűrővizsgálataik
részeként első és második trimeszteri genetikai ultrahangszűrést,
első trimeszteri kromoszómarend
ellenesség-szűrést, valamint első
trimeszteri kiterjesztett kombinált
tesztet is végeznek.
Az első trimeszteri kiterjesztett
magzati szűrés során részletes
ultrahangvizsgálat történik, mely
a teljes anatómiai vizsgálat mellett
kiegészül a szív korai vizsgálatával,
a terhességi kor pontos meghatározásával, ezek révén a súlyos
fejlődési rendellenességek mintegy
60%-át már a korai ultrahangon ki
tudjuk szűrni, beleértve a szívhibák
jelentős részét is. Az ultrahangvizsgálat az anyai szérum vizsgálatával
egészíthető ki: ez a kombinált teszt.
A kombinált teszt során a gyakori

kromoszóma-rendellenességek
(Down-, Edwards-, Patauszindróma)
szűrése is megtörténik. Az általunk alkalmazott legmodernebb
labortechnológiának és a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő (Fetal
Medicine Foundation-FMF) mérési
protokolloknak köszönhetően a
kombinált teszt 96-98%-os hatékonyságú a genetikai szindrómák
szűrésében. A vérvizsgálat során
lehetőség van a korai (34. hét előtti)
preeclampsia (toxémia) közel 100%os pontosságú szűrésére, ezáltal
megelőzésére.
A kombinált teszt mint szűrővizsgálat az EMMI szakmai irányelvének
megfelelően, minden kismama
számára ajánlott, hiszen a triszómiák előfordulása véletlenszerű,
nem függ attól, hogy volt-e már a
családban, illetve kisebb eséllyel
ugyan, de fiatalkorú várandósok
esetén is előfordulhat. A szűrés a
terhesség 11. hetének 6. napjától a
13. hét 6. napjáig végezhető el, akár
ikerterhességben is. A vizsgálat

során hasi ultrahang történik, melynek időtartama 30 perc (szükség
esetén akár 60 perc); ezen családtagok is részt vehetnek, akik egy
pluszképernyőn végigkövethetik
az ultrahangot. Ezután megtörténik a vérvétel, majd a laborban
az anyai szérum vizsgálata is. Az
ultrahangvizsgálatról
részletes,
nemzetközi irányelveknek megfelelő leletet adunk, melyet fotó és
videódokumentációval egészítünk
ki. A szűrés eredményéről, azaz a
kromoszóma-rendellenességek
kockázatbecsléséről még aznap, de
legkésőbb 24 órán belül tájékoztatjuk a kismamákat.
A rendelő a Petőfi S. u. 5/a alatt,
a Miskolci Orvos Centrumban
található.
Kapcsolat: Magzatom Diagnosztikai Központ Kft., dr. Fülöp Viktor klinikai
genetikus, szülész-nőgyógyász, magzati szűrés FMF és ISUOG akkreditált
vizsgáló. Időpontkérés: Grósz Klaudia
06 30 497 0997, hétköznap napközben.
Bővebben: www.magzatom.hu

A szépségszalonban emellett a
kényeztetés és a teljes kikapcsolódás is előtérbe kerül a különféle
masszázs- és spakezelésekkel. Az
Oxy Day Spa immáron tíz éve szolgálja Miskolc polgárait. Egy hely,
ahol megáll az idő, és minden a
nyugalomról és a vendégeinkről
szól.
– Igényes, kifinomult, elegáns
környezetben várjuk kedves
vendégeinket. Fontos számomra
a folyamatos fejlődés, így folyamatos képzéseken bővítjük tudásunkat és a kínálati palettánkat.
Korosztálytól függetlenül nőknek
és férfiaknak egyaránt kínálunk
alternatívákat az anti-ageing kezelésektől a probléma-specifikus
kezelésekig. Centikben mérhető
karcsúsítás, alakformálás, hatékony cellulitkezelés nálunk nem
akadály – mutatja be vállalkozását
Tirpákné Gulyás Szilvia, az Oxy
Day Spa tulajdonosa. Különleges
spakezeléseikkel garantált a

testi-lelki harmónia elérése és a
feszültség oldása.
– Frissítő, pihentető, relaxáló
masszázsaink a kikapcsolódás
élményét nyújtják. További szolgáltatásaink az LPG alakformálás,
InfraTrainer és a VacuShape alakformálás, a manikűr és pedikűr,
kéz- és lábápolás, a fogfehérítés,
ajakhidratálás, Dr. Juchheim-tanácsadás – hangsúlyozza Tirpákné Gulyás Szilvia. Júniustól pedig
elindul az új szolgáltatásuk, az
egyénre szabott stílustanácsadás.
Ezt smink- és frizura-tanácsadással, valamint fotózással kötik
össze, mely így egy teljes külső
átalakulást kínál a vendégeik
számára. Mottójuk: „Szépülj természetesen”.
– Az egész májusi hónap a 10.
születésnapunkról szól, kedvezményekkel és különböző nyereményjátékokkal kedveskedünk
vendégeinknek, megköszönve
ezzel a közösen eltöltött 10 évet
– hangsúlyozza a tulajdonos. –
Egész családommal szeretjük
Miskolcot, és szeretnénk minél
többet adni az itt élő embereknek. Sikerem fő titka, hogy szívvel-lélekkel végzem a munkám,
mert imádom, amit csinálok. A
munkám a hobbim, azt adom a
vendégeimnek, amire én is teljes
szívemből vágyom. Az elmúlt

egy év megtanította számomra,
hogy ha hiszek magamban és a
vállalkozásomban, nincs lehetetlen, és minden problémára
megvan a megoldás. Optimista
és perfekcionista alkatom eddig
is átsegített minden utamba
akadó akadályon. Háromgyerekes anyukaként, akik ráadásul
ikrek, megtanítottak mindenre,
főleg arra, hogy kimeríthetetlen
erőforrásokkal rendelkezem. Így
a vállalkozás számomra egy igazi
kikapcsolódás. Hálás vagyok a
családomnak, a három gyönyörű
gyermekemnek és szerető férjemnek, hogy nemcsak anyaként,
hanem vállalkozó nőként is
mellettem állnak, és szeretetükkel
mindenben támogatnak – fogalmazott Tirpákné Gulyás Szilvia.

Fejlődésük kulcsa a kitartó
tanulás és a kemény munka
A Remix Beton Kft. 2014-ben építőipari fuvarszervező irodaként
kezdte tevékenységét. Emellett foglalkoznak ma már az építéséhez
szükséges transzportbeton termékek gyártásával, betonacél-megmunkálással, kengyelek készítésével akár egyedi méretekben is.
– Megrendelőink részére igény
szerint biztosítunk mixeres szállítást
és betonszivattyús bedolgozást,
billenős gépjárműveket az egészen
kicsitől az egészen nagyig. Emellett
forgalmazunk kavics- és kőbányai
termékeket, klasszikusan bányahomok, „sóder”, padkakő és egyéb
feltöltési anyagok tekintetében,
valamint az előregyártott zsalukőés járdalapelemeket is. 2018-ban
lehetőségünk
nyílott
önálló
telephely kialakítására, immáron
saját betonüzemmel, betonszállító
flottával, betonszivattyúkkal és
különböző kapacitású billenős gépjárművekkel állunk megrendelőink
rendelkezésére. 2020-ban indítot-

tuk útjára betonacél-megmunkáló
üzemünket, ahol az építkezésekhez
kapcsolódóan készítünk betonacélkengyeleket, betonacélidomokat
akár egyedi méretekben is. – mondja Kriván Tibor, a cég ügyvezetője.
Arra a kérdésre, hogy mit jelent
számára és cége számára Miskolc,
Kriván Tibor úgy fogalmazott: ez
egy csodálatos város, nagyszerű
emberekkel, remek lehetőségekkel
„Háromszor éltem rövidebb ideig
az ország más részein, azonban
sehol nem találtam meg azt a
harmóniát, amit Miskolc tud adni
a hegyeivel, hangulatával, történelmével, a városban élő emberek
kedvességével” – tette hozzá.

Sikerük titkaként a szorgalmas,
kitartó tanulást és a kemény
munkát jelöli meg, ugyanis – teszi
hozzá – a fejlődés ezek nélkül nem
képzelhető el. A Remix Beton Kft.
ügyvezetője kiemelte, büszke arra,
hogy Miskolc és a helyiek profitálnak vállalkozásából.
– Bármerre is járok a városban,
mindig találkozok olyan építménnyel, amely kivitelezésében
részünk volt. Hozzájárulhatunk
egy-egy utca, városrész fejlődéséhez, kialakulásához. Építhetünk
járdákat, utat, hidat, üzemi tereket,
anyagot szállíthatunk templomok
építéséhez, műemlékek felújításához, otthonok építéséhez. Ami
a legfontosabb: mindet olyan
gondoskodással kezeljük, mintha
a sajátunkat építenénk – emelte ki.
A világjárvány okozta nehéz
gazdasági helyzet megoldását is
a kitartó munkában látja. „Édesapámtól azt tanultam: kitartó
munkával, szorgalommal, a szakma
szeretetével és megfelelő alázattal,
higgadtsággal a nehéz helyzetek
is megoldhatóak. Fontosnak
gondolom, hogy ha egy munka
tisztességgel és becsületesen van
elvégezve megfelelő alapanyagokból, akkor az a megrendelőnk örömére, megelégedésére szolgál, és
szívesen ajánl másoknak is – zárta
gondolatait Kriván Tibor.
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MIÉRT MISKOLC? 27. RÉSZ
– EGY MISKOLCI VILLAMOSON
„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 ebben a városban
még a villamosról is született
egy népszerű dal.
A Bihary testvéreket szülővárosukban rajongóik nem felejtették el, és a Miskolci villamoson utazom én kezdetű,
legendás daluk a mai napig
népszerű. Bihary Béla és István
a hatvanas évek elején kezdték
meg középiskolai tanulmányaikat a város elit iskolájában, a
Földes Ferenc Gimnáziumban.
Pedagóguscsaládban születtek,
ahol a szülők fontosnak tartot-

ták a fiúk zenei képzését. Bélát
a gitár, Istvánt a ritmushangszerek, elsősorban a dob vonzották. Az idősebb testvér, Béla,
egy akkoriban népszerű miskolci magántanárhoz járt, és
hamar kiderült rendkívüli tehetsége. A fiatalabb testvér, István, az első esztendő végén úgy
döntött, hogy a gimnáziumból
átjelentkezik a város zenei középiskolájának dobtanszakára.
Így aztán teljesen természetes volt, hogy a Szénbányászati Tröszt zenekarának 1962-es,

Villamosok találkozása Miskolc belvárosában a helyi villamosközlekedés 123 éves évfordulóján 2020. július 10-én. Fotó: Mocsári László

országos sikerén felbuzdulva, a
Bihary testvérek néhány barátjukkal úgy döntöttek, megalakítják a Styx nevű zenekarukat.
A Földes-gimnázium fogadta
be őket, ami azt jelentette, hogy
az iskolában próbálhattak, és
persze az iskola zenekaraként
léptek fel különböző városi rendezvényeken. A zenekar kezdetben az akkor már itthon is
ismert skót zenekar, a Shadows
dalait játszotta, melyet aztán
egy évvel később követtek saját
próbálkozások is. A városban
hamar hírük ment, egyre többen igyekeztek bejutni az iskola
udvarára, hogy a késő délutáni
órákban próbáló zenekart hallgathassák.
A naptár 1967-et írt, amikor
egy kora tavaszi napon megkezdődött a miskolci főutcán a régi
villamossínek bontása és újakra cserélése. Bihary Bélát már
reggeltől nem hagyta nyugodni
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A régi villamossínek bontása és újakra cserélése a Villanyrendőrnél. Fotó: Fortepan

egy dallam, újra meg újra megszólalt benne. A főutcai kávézóból éppen rálátott a serényen
dolgozó munkásokra. Elővette
kottás füzetét, és ahogy dúdolta a zenét, úgy teltek meg kövér hangjegyekkel a kottasorok.
Egyszerű dallam volt, gyorsan
megjegyezhető.
Néhány nap múlva elment
Várszegihez, a zenekar énekeséhez, és elénekelte a már el-

készült dalt. Neki is tetszett,
ezért úgy gondolták, hogy érdemes felküldeni Budapestre,
a Sanzon Bizottsághoz. Türelmetlenül várták a választ, úgy
érezték, ez a dal éppen jól énekelhetősége miatt akár sláger is
lehetne. Egy hónap múlva megérkezett a várva várt levél. A Bihary fiúk türelmetlenül bontották a levelet. Aztán szinte nem
akartak hinni a szemüknek. A

A `60-as évek közepén, Miskolcon több jó zenekar és zenész játszott hétvégeken, például a
Styx vagy az Építők zenekara. Volt egy Metall nevű banda is meg persze a Szénybányászati
Tröszt zenekara, itt játszott Bianki Iván, akinek már ekkor megvolt a kétnyakúja, és később a
Kex tagja lett. A miskolci Styx együttes két legendás zenészhez, a Bihary testvérekhez köthető.
A fiatalabb Bihary, István, később az Echo zenekar dobosa lett. A `70-es években a Bihary testvérek szerződéssel az NSZK-ban zenéltek. A Styx együttes Miskolci villamoson című dala 1967ben született, a legelső miskolci villamosmozdony leselejtezésének idején. Zenéjét és szövegét az
együttes gitárosa, Bihary Béla írta.

bizottság alkalmatlannak találta a dalt arra, hogy azt lajstromba vegye, no pláne, hogy az
nagyközönség előtt bemutatásra kerüljön.
Béla akkor azt javasolta a zenekarnak, hogy ezt a dalt ne is
vegyék műsorra. Aztán a többiek meggyőzték arról, hogy
igenis jó ez a dal, hiszen már az
első néhány alkalom után dúdolták a rajongóik.
„Egy miskolci villamoson utazom én
Oly messze még a cél, de elérem én
A cél te vagy, de várnod kell
még
egy-két félórát.
Egy miskolci villamostól
ne várjál csodát.”
Fedor Vilmos

Hirdetés

Vegye fel a harcot az érelmeszesedéssel!

SZÍV-ÉR
BALANCE!

ALAPOT SZÁLLÍTUNK
és a koszorúját is megöntjük!

Beton-szaktanácsadás,
-gyártás, -szállítás
és szivattyús bedolgozás
Betonacélkengyelek
egyedi méretben is!
Homok-, kavics-, kőértékesítés
kis és nagy tételben is

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.

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

Infóvonal:

46/400-225
pannonvital.eu

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2021. 05. 29-től 2021. 06. 04-ig

Fa szappan, 90 g, 1877,77 Ft/kg
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
Cif mosogató ut., 500 ml, 678 Ft/l
Paclan színvédő kendő, 15 db-os, 24,6 Ft/db
Perla kéztörlő, 1 tekercs
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l
Cif foly. súrolószer, 500 ml, 998 Ft/l
Palette hajfesték
Dove testápoló, 250 ml, 3196 Ft/l
Bref WC-illatosító, 3x50 g
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml, 594,64-554,99 Ft/l
Clarissa WC-papír, 24 tekercs, 49,95 Ft/db
Beltéri gazdaságos falfesték, 2 l, 699,5 Ft/l
Perwoll folyékony mosószer, 2,7 l, 740,37 Ft/l
Trikolor kerítésfesték, 0,75 l, 3198,66 Ft/l
Beltéri gazdaságos falfesték, 14 l, 349,92 Ft/l

199 Ft
349 Ft
369 Ft
469 Ft
499 Ft
529 Ft
569 Ft
799 Ft
899 Ft
999 Ft
1199 Ft
1349 Ft
1599 Ft
2299 Ft
2599 Ft
5899 Ft

169 Ft
299 Ft
339 Ft
369 Ft
399 Ft
399 Ft
499 Ft
699 Ft
799 Ft
799 Ft
999 Ft
1199 Ft
1399 Ft
1999 Ft
2399 Ft
4899 Ft

A hírportál
www.minap.hu

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.
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MEGNYITOTT A TIZENKETTEDIK
MAZSAROFF-DÍJAS KIÁLLÍTÁSA

Könyvújdonságok a Géniusztól
3

Odüsszeusz nem harcol címmel nyílt tárlata Dombovári Ágnesnek, ami a pandémia miatt csak csütörtöktől látogatható a Miskolci Galériában. Hagyomány szerint az előző évben kitüntetett alkotó a következő díjátadó alkalmával mutatkozhat be műveivel. Idén a magyar kultúra napján csak zárt körben tudták átadni a 2021-es elismerést, így azonban a 2020-as díjazottnak a
kiállításmegnyitója elmaradt. Dombovári Ágnes fiatal, miskolci grafikus főként kulturális rendezvények arculatával, könyvtervezéssel és plakátművészettel foglalkozik. – A tervezőgrafika nem művészi üzeneteket hordoz, ezért kísérletet tettem arra, hogy
saját szakmám határait feszegessem – fogalmazott a művész. Ahogyan Dombovári Ágnes, úgy a Miskolci Téli Tárlat is megvárta
a nyarat, ezt június 12-én nyitják meg a nagyközönség előtt. Fotó: Mocsári László

Gazdikereső

Ezen a héten Rupertet (5559), 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. Eheti képeslapunkon a korabeli elnevezése szerint Diósgyőri gyártelep – ma a vasgyár – részlete látható, középpontban az egykori Csavargyár csarnoképületével. A
Csavargyár közvetlen elődje a Szeggyár volt, ami 1883-tól működött, de sínszeg-, csavar- és szegecsgyártás már 1871-től volt
a vasgyárban. Az üzemegység 1935-ben költözött a volt elektromos központ kazánházának a helyére, a későbbi Csavargyár
épületébe. A képen még látható kémény a kazánházhoz tartozott, bontását 1936-ban kezdték meg, az alapjának nyomai ma
is felfedezhetők az épület előtti téren. A Csavargyár 1948-ban
„Élüzem” címet kapott. A létesítményt ma építészetileg mintaértékűként tartják számon. Az ipari műemléknek számító
épületnek a gyár bejáratához közel eső csarnoka ma az önkormányzat tulajdona, melyet 2004-ben adott át üzemeltetésbe
a Komlóstetői Kerékpáros Sport Klubnak. Azóta ebben az épületben működik a folyamatosan fejlődő Factory Sport Aréna.
(Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Bekerülés helye:
Miskolc, Harsányi u.
Fajta: keverék
Kor: 6 év
Neme: kan
Szín: fekete-fehér
Súlya: 21,40 kg
Magasság: 40 cm
Hirdetés

Rupert egy igazi családbarát
eb. Jóindulatú, örökmozgó és
szeret társaságban lenni. Megbízható, éber házőrző típus.
Más kutyákkal is jól viselkedik. Tökéletes tagja lenne egy
játékos, gondoskodó családnak,
ahol foglalkoznak vele.

MINDENKIT ÉRHET
JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk
címére:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad
u. 9. A borítékra írják rá:
„Mindenkit érhet jogeset”.
E-mail: info@mikom.hu. Dr.
Strassburger Gyula és dr.
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

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

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában május 30-án, vasárnap délután 4 órától a görömbölyi
római katolikus templomból közvetítenek. A szentmisét bemutatja: Kovács
József, a Mindszenti-templom káplánja.
Május 29-én, szombaton lesz a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium ballagási ünnepsége az avas-déli
Ige-templomában, ezért az
esti szentmise és litánia elmarad. Vasárnap, 30-án lesz
a görömbölyi templom Szentháromság napi búcsúja. Az
ünnepi szentmise 11 órakor
kezdődik, amit Kovács József
mindszenti káplán mutat be.
A Miskolc-Tetemvári Református Egyházközségnél az
első jegyesoktatás május 29én, szombaton délután 2 órakor lesz a gyülekezeti házban.

Gyermekműsort tartanak
a május 30-án, vasárnap délelőtt 10 órai istentisztelethez
kapcsolódva a Miskolc-Alsóvárosi Református Egyházközségben.
Már lehet jelentkezni a júliusi irotai zsolozsmás napokra. A görögkatolikus táborra a trestyanszki.rita@
gmail.com e-mail-címen lehet jelentkezni.
A Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség idén is
megrendezni már hagyományosnak mondható nyári napközis hittantáborát július 5-9.
között a Jókai Mór Református Általános Iskolában. Érdeklődni a 06-30/268-8499-es
telefonszámon lehet.
Szemlélődő lelkigyakorlatot
szervez Bodrogolasziban Kiss
Attila Gellért atya augusztus
15-22. között. Már várják a jelentkezőket a 06-30/515-1368as telefonszámon.

