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Ha nem fordítjuk a javunkra,  Ha nem fordítjuk a javunkra,  
mire megyünk vele? mire megyünk vele? Július 22-én ismét közösen várhat-

juk a felsőoktatási ponthatárok ki-
hirdetését a Szinva teraszon. A szer-
vezők idén is egésznapos, változatos 
zenei programmal készülnek. A fel-
lépők sorát a Before The Last nyitja 
meg, délután zenél a Sky Fanatic és 
a Z.enemi is. A ponthatárok kihirde-
tését követően pedig Dzsúdló és ze-
nekara adja nekünk a flow-élményt.

Cikk a 11. oldalon

Visszatér a Pont Ott PartyVisszatér a Pont Ott Party

KÍVÜL-BELÜL MEGÚJUL  KÍVÜL-BELÜL MEGÚJUL  
A SZENTPÁLI EGYKORI ÉPÜLETEA SZENTPÁLI EGYKORI ÉPÜLETEA pedagógusok és a szülők 

döntő többsége támogat-
ta az ötletet, így augusz-
tus elsejétől struktúrá-
ját tekintve átalakul az 
önkormányzati fenntar-
tású óvodák rendszere, és 
megkezdi működését a 
Miskolci Integrált Óvodai 
Intézmény (MIÓVI).

Egy központ alá tartozó 
intézményhálózatban folyta-
tódik tehát az óvodai nevelés, 
az átszervezés kizárólag a ve-
zetőséget érinti, a harminc-
két óvoda ugyanúgy működ-
het tovább. Az átalakítással 
a gyermekek igényeinek és a 
szülők elvárásainak megfe-
lelő, magas szakmai színvo-

nalat biztosító, ugyanakkor 
a demográfiai változások-
hoz is rugalmasan illeszke-
dő, gazdaságilag hatékonyan 
és racionálisan működtethe-
tő intézményrendszer létre-
hozása volt a cél. Az integ-
rációval pénzt takarít meg 
a fenntartó önkormányzat, 
és hatékonyabb lesz a szak-
mai munka is az egyes in-
tézményekben. A közpon-
ti intézménynek a Batsányi 
János Óvoda lesz a székhe-
lye, és annak vezetője, Pet-
ránné Képes Gizella (képün-
kön középen) irányítja majd 
a MIÓVI-t. Az óvodaveze-
tők csütörtökön vették át egy 
évre szóló megbízóleveleiket.

Folytatás a 3. oldalon

Rajtra kész a MIÓVIRajtra kész a MIÓVI

Megkezdődött a Miskolci 
Művészeti Központ kialakí-
tása a Szentpáli-iskola haj-
dani épületében.

A kivitelezési szerződést jú-
lius 15-én írták alá, ezt és a rö-
vid sajtótájékoztatót követően 
pedig a munkaterületet is át-
adták az építkezést lebonyo-

lító vállalkozónak. Miskolc 
polgármestere úgy fogalma-
zott, a beruházás megkezdé-
sével több mint egy évtizedes 
adósságot rendeznek. „A vá-
ros egyik legértékesebb telkén 
található, közel százéves épü-
let az elmúlt években erősen 
romlásnak indult, ezt a pusz-
tulás most megáll, és az épü-

let kívül-belül teljesen meg-
újul, és egy művészeti központ 
jöhet a belváros közepén – 
mondta Veres Pál.

A négyemeletes komple-
xum részben új funkciót is 
kap: két emeleten a Miskol-
ci Kulturális Központ irodái 
kapnak majd helyet, a másik 
kettőt pedig a Miskolci Bartók 

Béla Zene- és Táncművészeti 
Szakgimnázium veszi birtok-
ba. A városvezető kiemelte, a 
fejlesztéssel kapcsolatos terve-
ket öt-hat évvel ezelőtt kezd-
ték el készíteni, és az eredeti 
koncepció szerint a mostani 
felújítást további munkálatok 
követnék.

Folytatás a 2. oldalon

A teljesen újragondolt pro-
jekt gyökeresen megújítja 
majd a keleti városrész köz-
lekedését.

Megépülhet az Y-híd folyta-
tása, megszületett ugyanis az 
ezzel kapcsolatos szakmapo-
litikai döntés, ami a meglévő 
úthálózatok kétszer kétsávra 
bővítéséről és új útszakaszok 
megépítéséről szól – jelen-
tette be hétfőn délután Csö-
bör Katalin (Fidesz), a térség 
országgyűlési képviselője és 
Nyul Zoltán, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) 
vezérigazgató-helyettese.

A képviselő emlékeztetett, 
korábban sokszor szorgalmaz-

ta azt, hogy a magyar kormány 
támogassa ezen útszakaszok 
megépítését, ezzel Miskolc 
úthálózatának fejlesztését. 
„Örömmel jelenthetem be, a 

kérésem meghallgatásra talált, 
az Y-híd-beruházás folytatása-
ként megvalósuló fejlesztésre 
több milliárd forintot biztosít 
az állam, a NIF pedig még idén 

szeptemberben közbeszerzési 
eljárást indít az új útszakaszok 
tervezőjének kiválasztására” – 
nyilatkozta a politikus.

Amennyiben ez a folya-
mat sikerrel zárul, a bonyo-
lult, sok egyeztetéssel járó 
tervezési munka 2022 tava-
szán indulhat, a kivitelezé-
si munkák pedig várhatóan 
2025-ben kezdődhetnek meg. 
Csöbör Katalin hozzátette, a 
döntésnek és a majdan meg-
valósuló infrastrukturális fej-
lesztéseknek köszönhetően 
gyökeresen megújul a keleti 
városrész, ami egyben szám-
talan gazdasági lehetőséget is 
teremt majd.

Folytatás az 5. oldalon

Több milliárdból készülhet el az Y-híd folytatásaTöbb milliárdból készülhet el az Y-híd folytatása
Hirdetés

AA-MED Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

honlap: www.aa-med.hu
E-mail: aamedkft@gmail.com

Intézményünkben lehetőség nyílik  
2021. május 10-étől 

elvégeztetésére.   Miskolcon egyedülállóan  a hét minden napján.  
Továbbá megnyitjuk  post-COVID-ambulanciánkat, ahol szakorvosi  

vizsgálattal és labordiagnosztikai vizsgálatokkal együtt  
kapunk képet az Ön állapotáról.  

Részletes információ és  időpont-egyeztetés  

a 06-30/691-88-89-es  
telefonszámon lehetséges.

SARS – CoV2 (COVID 19)  
Antigéngyorsteszt és COVID – 19  

ellenanyagvérteszt 

A legnehezebb, amikor látjuk, érték 
van a kezünkben, mégsem tudjuk pon-
tosan, mit kezdjünk vele. Egy város is 
lehet így adottságaival, természeti vagy 
épített örökségével. Az Avas fejlesztésé-
vel kapcsolatos stratégiai kérdések voltak 
a fő témái az Avasi Kerekasztal beszélge-
téssorozat legutóbbi eseményének.

Cikk a 7. oldalon



A kivitelezési szerződést csü-
törtök reggel írták alá, ezután 
pedig a munkálatok is elkez-
dődtek.

Folytatás az 1. oldalról
– Az így kibővített komple-

xum próba- és koncertterme-
ket és további, az MKK-t és a 
szakgimnáziumot kiszolgáló he-
lyiségeket is tartalmazna. Bízunk 
benne, hogy ezeket a projektele-
meket a következő európai uniós 
pénzügyi ciklus pályázatai, vala-
mint hazai források segítségével 
rövidesen meg tudjuk valósítani. 
Így ugyanis a létesítmény alkal-
mas lenne arra is, hogy otthont 
adjon egy helyi művészeti iskolá-
nak – tette hozzá.

A régi iskolaépület összesen 
nyolcszáznégymillió forintból 
újulhat meg. „A teljes összeg 
három forrásból jön össze: 433 
millió forint kormányzati támo-
gatás, 203 millió forint TOP-os 
forrásból áll rendelkezésre, vala-
mint 168 millió forint önerőt az 
önkormányzat biztosít” – rész-
letezte a miskolci polgármeste-
ri hivatal pályázati osztályának 
vezetője.

Miklós Viktor elmondta még, 
a fejlesztés során elvégzik az 
épület energetikai korszerűsíté-

sét, vagyis a tetőt, a falakat és a 
pincét is szigetelik, kicserélik a 
nyílászárókat, burkolatokat, de 
korszerűsítik a fűtési rendszert, 
a víz-, gáz- és elektronikai háló-
zatot is. A munkálatok elvégzé-
sére nyolc hónap áll a kivitelező 
rendelkezésére.

A Csengey Gusztáv és a Kál-
vin János utcák sarkán álló épü-
letet a Miskolci Ortodox Izrae-
lita Hitközség építtette 1924 és 
26 között a polgári leányisko-
lája székhelyéül. A maga korá-
ban rendkívül korszerűnek szá-
mító ingatlan udvara eredetileg 
közös volt a Kandia utca 12-14. 
szám alatti, egykori Erzsébet Iz-
raelita Elemi Iskoláéval (itt ma a 
NAV található). A létesítményben 

1928-tól Izraelita Tanítóképző 
Intézet is működött, amely nem-
csak Magyarország, hanem Kö-
zép-Európa egyetlen ilyen jellegű 
intézménye volt. Itt kapott helyet 
a századforduló egyik legjelentő-
sebb, legnépszerűbb költőjének, 
az 1843-1921 között élt Kiss József-
nek teljes hagyatéki anyaga. Ez, 
vagyis a „Kiss József Múzeum” a 
háború alatt megsemmisült.

A második világháború előt-
ti évtizedben az izraelita polgári 
iskolák dinamikusan fejlődtek, 
létszámuk folyamatosan nőtt, a 
tanítóképzőé viszont a világhá-
ború előtti bizonytalanság miatt 
csökkenni kezdett, az intézmény 
1944-ben megszűnt. Az izraeli-
ta polgári iskolák sem indultak 

újra 1945 után, mert diákjaik és 
tanulóik túlnyomó része mártír-
halált halt.

Ezt követően a Csengey utcai 
ingatlan minden valószínűség 
szerint üresen állt több mint két 
évtizeden át. Aztán 1969-től az 
1954-ben létrejött Miskolci Ke-
reskedelmi Tanulóiskola (ma 
Szentpáli István Kereskedelmi 
és Vendéglátó Technikum és 
Szakképzőiskola) használta azt 
egészen 2002-ig, amikor mai 
székhelyükre, a Herman Ottó 
utca 2. szám alá költöztek egy 
megüresedett általános iskolai 
épületbe. A komplexum tehát 
körülbelül húsz év után telhet 
meg ismét gyerekzsivajjal.

Tajthy Ákos

Aktuális
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MŰVÉSZETI KÖZPONT LESZ  MŰVÉSZETI KÖZPONT LESZ  
A SZENTPÁLI EGYKORI ÉPÜLETÉBŐL A SZENTPÁLI EGYKORI ÉPÜLETÉBŐL 

Mély megrendüléssel bú-
csúzunk szeretett kollé-
gánktól, Újj Tamástól, 
akit méltósággal viselt 
betegsége vasárnap éjjel 
győzött le.

Újj Tamás 1952. május 22-
én született. Hosszú évtize-
deken keresztül a miskolci 
média meghatározó alakja 
volt. Operatőrként több te-
levízióban láthatták mun-
káit a nézők. Megszámlál-
hatatlan miskolci és megyei 
eseményt figyelhettek meg a 
képernyők előtt ülők az ő ob-
jektívén keresztül.

Az elmúlt időszakban Újj 
Tamás a Miskolc Televízió 

munkatársaként dokumen-
tálta a kulturális, vallási, köz-
életi és sporteseményeket. 
A külső helyszíni operatőri 
munka mellett számos stúdi-
óbeszélgetés felvételénél köz-
reműködött. Személyisége és 
munkája pótolhatatlan űrt 
hagy maga után a miskolci 
sajtó életében és a Miskolc Te-
levízió hétköznapjaiban.

Újj Tamás 2021. július 11-
én, életének hatvankilence-
dik évében hunyt el.

A Miskolci Kommuniká-
ciós Nonprofit Kft. jelenlegi 
és egykori munkatársai osz-
toznak Tamás családjának 
fájdalmában.

MKJ

Elvesztettünk  Elvesztettünk  
egy kollégát egy kollégát 

A csütörtöki sajtótájékoztatót követően átadták a munkaterületet az építkezést lebo-
nyolító vállalkozónak. Fotó: Mocsári László

Nemcsak a szülés lesz sok-
kal komfortosabb az in-
tézményben, hanem az azt 
követő napok is.

Nem csupán küllemé-
ben újult meg teljesen a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház szülészeti 
osztálya. A mintegy nyolc-
százmillió forintos, több éves, 
több lépcsős beruházás része-
ként az infrastrukturális és a 
műszerparkot érintő fejlesztés 
mellett a szemlélet is tovább-
fejlődött.

– A családbarát szemlélet 
nem áll meg a szülésnél, hiszen 
az azt követő napok is kiemel-
ten fontosak, ekkor születik 
a család. Mostantól ez az in-
tim esemény is még nagyobb 
figyelmet kap az osztályon – 
emelte ki a beruházást ismer-
tető sajtótájékoztatón Nagy 
Gábor centrumvezető főorvos.

A családbarát program 
2017-ben indult, a tényleges 
munka pedig 2018-ban kezdő-
dött, több ütemben. Erről már 
a kórház főigazgatója, Révész 
János beszélt.

– Komplex program való-
sult meg mintegy 800 millió 
forintból. Ennek az összegnek 
egy része kormányzati támo-
gatás, de van benne egyenlő 
mértékben önerő és adomá-
nyok is. Alapvetően négy szer-
vezeti egység felújítására került 
sor. Részben a GYEK intenzív 
osztályon, a perinatális inten-
zív centrumban, részben a szü-
lést követő ellátást biztosító ne-
onatális intenzív centrumban, 
illetve a szülészeti osztályon a 
gyermekágyas részlegen, illet-
ve a komplett szülőszobáknál 
történt felújítás – foglalta össze 
a főigazgató, majd elmondta, 
hogy a szülészeti osztály kapa-
citásában az első az országban, 

a születésszámokat tekintve 
pedig a második.

A munka első üteme a 
GYEK 600 négyzetméterét 
érintette. – Nyílászárócse-
re volt, új burkolatot kapott a 
központ, klímákat is elhelyez-
tünk, emellett az ellátás minő-
sége is alkalmazkodott az új 
térhez, és a szülők elhelyezése 
is sokkal komfortosabbá vált 
a korábbinál – sorolta Brei-
tenbach Sándor, az intézmény 
műszaki igazgatója.

A családbarát program má-
sodik üteme 2019-ben kez-
dődhetett el, ez érintette a 
felszereléseket is. Műszere-
ket szereztek be, és képzések 
is elindultak, hogy a baba- 
mama- és családbarát ellátás 
is tökéletes legyen. Most pedig 
elkészült az a 18, teljesen meg-
újult, egyágyas szülőszoba is, 
ami már biztosítja, hogy a szü-
letés a legintimebb, a család 
legbensőbb élménye lehessen.

A szülészeti osztály mellett 
a gyermekágyas részleg is új 
külsőt kapott, emellett pedig 
természetesen az új szemlélet 
sem hiányzik. Az újszülött és 
anyukája szinte minden idejét 
együtt töltheti, ami az anyate-
jes táplálás mellett a kötődést 
és a szülés utáni napokat is 
személyesebbé, családbará-
tabbá teszi.            

M-Kiss Judit

BABA- ÉS MAMABARÁT  BABA- ÉS MAMABARÁT  
KÖRÜLMÉNYEK A MEGYEIBENKÖRÜLMÉNYEK A MEGYEIBEN

A július elején életbe lépett 
önkormányzati rendelet 
nyomán pontosabb szabá-
lyozás segíti a belvárosi ven-
déglátó teraszok rendezett és 
biztonságos működtetését, 
de egyéb módosításokat is 
tartalmaz.

A szabályozásnak nagyjá-
ból egy évre nyúlnak vissza az 
előzményei: Szopkó Tibor al-
polgármesternek, a körzet kép-
viselőjének kezdeményezésére 
egyeztetéssorozatot tartott az 
önkormányzat az érintett ven-
déglátósokkal, hogy az ő véle-
ményüket kikérve alkossanak 
rendeletet.

Az új rendelet meghatározza 
a teraszok létesítésének pontos 
feltételeit, a környezet tisztán 
tartásának és a szeszes italok 
kiszolgálásának előírásait. A 
belvárosi teraszok akkor kap-
nak közterület-használati en-
gedélyt, ha rendelkeznek érvé-
nyes működési engedéllyel, és 
az üzemeltetők a településké-
pi bejelentési kötelezettségnek 
eleget tettek. A rendelet azt is 
meghatározza, hogy a teraszok 
nem veszélyeztethetik a közúti 
és gyalogos közlekedés bizton-
ságát. Emellett a közterülete-
ken a szabadon hagyott gyalo-
gossávnak legalább 1,5 méter 
szélességűnek kell lennie: ezt 

tehát nem állhatják el asztalok, 
székek vagy szórakozó társasá-
gok. A teraszokat csak dísznö-
vényzettel, virágládákkal vagy 
részleges lezárású kerítésele-
mekkel lehet körbehatárolni.

Az új rendelet szerint a ven-
déglátóhely feladata, hogy a te-
raszokon jól látható felhívást 
tegyen közzé arról, hogy a te-
raszon kívül eső közterülete-
ken tilos az alkoholfogyasztás. 
A vendéglátósok javasolták, 
hogy a tilalmat feltüntető táb-
la egységes legyen: ezt az ön-
kormányzat elkészítette, és 
térítésmenetesen az üzemel-
tetők rendelkezésére bocsátja. 
A vendéglátóhelyeknek július-
tól arra is figyelniük kell, hogy 
a náluk vásárolt szeszes italt 
ne vigyék ki a közterületek-
re a szórakozók. Emellett a te-
rasz kialakításához megkapott 
közterület tisztántartásáért is a 
vendéglátósok felelnek. A ren-

delet a közterület-használatra 
havi részletfizetési lehetőséget 
enged.

Miskolc egyes részein újra le-
hetőséget nyit a város a „moz-
góboltok” működtetésére, azaz 
legálissá teszi a büfékocsikból, 
lakókocsiból történő árusítást 
is, ami eddig tiltottnak számí-
tott. A város frekventált terü-
letein (a Közterület-használa-
ti rendelet I. és II. övezetében) 
továbbra is tilos a mozgóáru-
sítás, viszont az ezeken kívül 
eső közterületeken 8.00 óra és 
22.00 óra között árulhatnak a 
vállalkozók büfékocsikból, la-
kókocsikból. A rendelet nyo-
mán könnyebbé válik az őster-
melők helyzete is: több helyen 
árulhatnak. A rendelet szerint 
az őstermelők árulhatnak köz-
területeken az üzletek előtti 
5 méteres körzetben is, ha az 
érintett üzletek üzemeltetői 
írásban hozzájárulnak ehhez.

Új szabályok szerint  Új szabályok szerint  
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Augusztus 1-jével megkezdi 
működését a Miskolci Integ-
rált Óvodai Intézmény, 32 
óvodavezető egy évre szóló 
megbízólevelét csütörtökön 
vette át a városházán.

Folytatás az 1. oldalról
Hamarosan immár a gyakor-

latban is egy központtal, a MI-
ÓVI alá tartozó intézményhá-
lózatban folytatódik az óvodai 
nevelés. Az átszervezés kizárólag 
a vezetőséget érinti, a harminckét 
óvoda ugyanúgy működhet to-
vább. A rendszer átalakítása után 
a nevelők személye és a csopor-
tok száma, az egyes tagóvodák 
szervezeti struktúrája sem vál-
tozik, a helyi pedagógiai progra-
mok is megmaradnak, ahogy az 
intézmények nevei is. Az integ-
rációval pénzt takaríthat meg a 
fenntartó önkormányzat, és haté-
konyabb lehet a szakmai munka 
is az egyes intézményekben. Va-
lamennyi tantestületet, a szülői 
szervezeteket és az óvodát mű-
ködtető Szlovák Nemzeti Ön-
kormányzatot is megkérdezték, a 
döntő többség elfogadja és támo-
gatja az átalakítást.

Az egész intézményrend-
szert Petránné Képes Gizella 
vezeti, a megbízólevél átvételé-
nél kiemelte lapunknak, hogy 
a gyermekek csak profitálhat-
nak az átalakításból.

– Még több élmény, még ko-
molyabb fejlődés, jobban érzik 
majd magukat az oviban, ezt 
reméljük a döntéstől – sorol-
ta, gyorsan rámutatva arra is, 
hogy az intézményekben eddig 
is jó szakmai munkát végeztek  

a munkatársai. – Azt már most 
meg tudom ígérni, hogy ebben 
nem lesz változás. A következő 
időszak a tapasztalatgyűjtés-
ről fog szólni, hogy egymás jó 
(szakmai) gyakorlatait megis-
merjük, akár át is vegyük.

Az átalakulás főbb állomása-
it Varga Andrea alpolgármes-
ter szedte csokorba, majd vá-
rakozásait is megfogalmazta a 
MIÓVI-val kapcsolatban.

– Őszintén hiszem, hogy 
a közgyűlés döntésével egy 
olyan folyamat indult el, ami 
egy még magasabb színvona-
lú szakmai munkához vezet 
majd. Reményeink szerint ez a 
fejlődés a gyermekek és a szü-
leik legnagyobb megelégedésé-
re megy végbe. A megbízással 
mindenesetre kifejeztük a vá-
rosvezetés bizalmát – fogalma-

zott, hozzátéve: egyebek mel-
lett az intézmények műszaki 
állapotát és eszközállományát 
is felmérték az elmúlt hóna-
pokban.

Ahogy azon is sokat dolgoz-
tak, hogy kapcsolatot, hidat te-
remtsenek az intézmények és a 
városháza között. Ennek egyik 
kulcsszereplője Hegedűs And-
rea tanácsnok volt, aki minden 
óvodát személyesen is meglá-
togatott.

– Egy még hatékonyabb 
és dinamikusabban működő 
óvodai hálózat létrehozása a 
cél – szögezte le köszöntőjé-
ben. – De lényeges, hogy ebből 
a változásból a szülők és per-
sze a legfontosabb „szereplők”: 
a gyerekek semmit ne vegye-
nek észre. A szegedi, budapes-
ti és kazincbarcikai jó példákat 

követve együtt el fogjuk tudni 
érni céljainkat. Újszerű, más 
lesz az előttünk álló nevelési 
év, tele feladattal, de ha a rend-
szer „beáll”, akkor nyugodtabb, 
kellemesebb, biztonságosabb 
légkört tudunk teremteni az 
intézményekben.

Bazin Levente, az önkor-
mányzat Köznevelési, Kulturá-
lis, Turisztikai, Ifjúsági és Sport-
bizottságának vezetője pedig 
azon reményét fejezte ki, hogy a 
jövőben egyik intézményt sem 
ér hátrányos megkülönböz-
tetés, senki sem érzi majd azt, 
hogy másképp kezelik.

– Azt szeretnénk, hogy min-
den óvoda szakmailag, felsze-
reltségét, támogatottságát te-
kintve ugyanazon a szinten 
legyen – hangsúlyozta.

Kujan István

Az intézményrendszert Petránné Képes Gizella vezeti. Fotó: Beregi László
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Jól halad a Herman Ottó 
Múzeum mögötti építke-
zés.

2016-ban kezdődött az a 
fejlesztés, aminek az épít-
kezési fázisa idén tavasszal 
indult el a múzeum hátsó 
traktusában. A cél a képtár 
bővítése, hosszú távon pedig 
a látogatószám növekedése.

– Az év eleji előkészítő 
feladatokat követően már-
ciusban elkezdődtek az új 
kiállítási épületünk építé-
si munkálatai – mondta la-
punknak Hajdu Ildikó álta-
lános igazgatóhelyettes. – Az 
önkormányzat – mint a mú-
zeum fenntartója – rendelte 
meg a munkát. A kivitelező 
cég szépen halad: kezd for-
mát ölteni az épület. Most a 
főépület mellett – egy régi 
épületrészből – alakítanak ki 
egy restaurátor-műhelyet. Itt 
meg kellett erősíteni a fala-
kat, újrahúzni a vezetékeket. 
Emellett az új épület falai-

nak felhúzását végzi a kivite-
lező. Bízunk benne, hogy az 
építkezés – az ütemtervnek 
megfelelően – jövő tavasz-
ra befejeződik – ismertette 
a jelenlegi munkafolyamato-
kat Hajdu Ildikó, aki hozzá-
tette, a múzeum működése 
továbbra is zavartalan.

– Az építkezés nem befo-
lyásolja a kiállítótereink lá-
togatását: megtekinthető az 
emeleten a képtári kiállítás, a 
Pannon-tenger Múzeumban 
pedig az ásványtár, valamint 
a Dínók földjén és az Őser-
dei ösvényeken című kiállí-
tások egyaránt várják a láto-
gatókat.

A Herman Ottó Múze-
um általános igazgatóhe-
lyettese azt is hozzátette, a 
Pannon-tenger Múzeum 
természetes hőszigetelése 
kellemesen hűvös klímát biz-
tosít azok számára, akik a ki-
állítótereket választják a ká-
nikula helyett.

Bájer Máté

Lassan „testet ölt”  Lassan „testet ölt”  
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A fideszes volt titokmi-
niszter azt állítja, a román 
titkosszolgálat beépült a 
Borsod megyei Fideszbe. A 
témában pénteken Bazin 
Levente képviselő tartott 
sajtótájékoztatót.

Nagy port kavart tavaly a 
megyei kormányhivatal le-
köszönő vezetője, aki au-
gusztus 20-a alkalmából 
mondott beszédet a Mis-
kolci Nemzeti Színházban. 
Demeter Ervin egy „álmát" 
osztotta meg a hallgatókkal: 
megálmodta, hogy a román 
titkosszolgálat, a Securita-
te kitúrja a posztjáról. A por 
azóta sem ült el, sőt: Deme-
ter e hét közepén a 24.hu-
nak kifejtette, az egy éve 
említett „szekusok” vezetője 
az azóta elhuny Kriza Ákos, 
Miskolc fideszes expolgár-
mestere volt. Sőt az egykori 
kormánymegbízott megleb-
bentette a lehetőséget, hogy 
azóta is maradtak román 
ügynökök a megyei Fidesz-
ben.

– Az elhangzottakat nem-
csak az teszi hitelessé, hogy 
a Fidesz volt titkosszolgálati 
minisztere jelentette ki őket, 
hanem a cáfolatok hiánya is 

erősíti a fenti narratívát – fo-
galmazott a Velünk a Város 
politikusa.

Bazin Levente rámutatott, 
mik a veszélyei annak, ha a 
korábbi titokminiszter által 
felvázolt helyzet valós.

– Az előző vezetés alatt ez 
azt jelenthette, hogy a ké-
mek hozzáférhettek külön-
böző, az állampolgárokat 
érintő adatokhoz, másrészt 
úgy tudták befolyásolni a 
megye és a miskolciak életét, 
ami nem feltétlen szolgálja 
az itt élők érdekeit. Úgy vé-
lem, erre több példát is lehe-
tett látni, amikre utólag ma-
gyarázatul szolgál a Demeter 
Ervin szerint vázolt valóság. 
A 2019-es váltással – ha a 
volt kormánymegbízott sza-
vait vesszük alapul – a súly-
pont a városházáról a kor-
mányhivatalba tevődött: ott 
és a megyei közgyűlésben 
folytatódhatott a kémmunka 
– mondta.

– Amíg nem tisztázódnak 
ezek az állítások, arra kérjük 
a miskolci Fidesz képviselő-
it, hogy a kémelhárítási te-
vékenységüket, belháborúi-
kat igyekezzenek gyorsan és 
egymás közt lerendezni.

BM

Durva lehetőséget Durva lehetőséget 
vázolt Bazin Leventevázolt Bazin LeventeMegduplázná a családi 

pótlékot a ciklus végére, 
és bevezetne egy szociális 
minimumot – jelentette 
be Karácsony Gergely, az 
MSZP-Párbeszéd és az LMP 
által támogatott miniszter-
elnök-jelölt Miskolcon.

Kormányra kerülve a tár-
sadalmi egyenlőtlenségek fel-
számolására két programot 
indítana el. Elsődleges feladat 
a gyermekszegénység felszá-
molása. Ez a cél, az eszköz pe-
dig: a lassan 14 éve nem emelt 
családi pótlék megduplázása 
a ciklus végére. És mivel ma 
a magyarok egyharmada 100 
ezer forintnál kevesebb pénz-
ből próbál megélni havonta, 
ezért bevezetne egy szociá-
lis minimumot. – Senki nem 
kaphat 100 ezer forintnál ke-
vesebbet, legyen szó nyug-
díjasról, munkanélküliről, 
gyerekét egyedül nevelő édes-
anyáról – mondta, hozzátéve: 
„a lopott vagyon visszajár”, 
kell elszámoltatás, és az ebből 
származó jóvátételi összeg fe-
dezi a fenti célokat. De beve-
zetnének egy olyan adófajtát 
is, ami az 500 millió forint fö-
lötti vagyonnal rendelkezőket 
terhelné.

Nagyon sürgős feladatnak 
nevezte a miniszterelnök-je-

lölt, hogy „jóvá kell tenni a 
kormány bűneit”, a válság- és 
járványkezelés összes hibáját. 
Szerinte a regnáló hatalom 
csak a felső 1 százalék érde-
keit nézi, és magukra hagyja 
a többi 99 százalékot. Követel-
te azt is, hogy minden, Sino-
pharmmal beoltott 60 éven fe-
lüli nyugdíjas azonnal kapjon 
egy harmadik oltást, de más 
oltóanyagból. Azt is mondta, 
hogy egy olyan országot sze-
retne építeni, amely mindany-
nyiunk közös otthona. – Nincs 
fideszes és ellenzéki, nincs bu-
dapesti és vidéki; és nincs kor-
mánypárti és ellenzéki telepü-
lés: egy közös hazánk van. Az 
a tét, hogy egyesíteni tudjuk-e 
a szétlopott és megosztott or-
szágot. Mi nemcsak kormány-

váltást akarunk, hanem azt, 
hogy a nép uralkodjon.

Simon Gábor (MSZP-Pár-
beszéd), a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei I-es vá-
lasztókörzet országgyűlési 
képviselőjelöltje úgy fogal-
mazott, minden józanul gon-
dolkodó ember érzi a saját 
bőrén, hogy szükség van a 
kormányváltásra. Hozzátette, 
a kormányváltást jogi, ügy-
védi és képviselői tapaszta-
lataival tudja segíteni. Hisz 
Karácsony Gergelyben, ő lesz 
az az ember, aki 10 év szét-
húzás és megosztottság után 
újra egyesíteni tudja a nem-
zetet. Leszögezte, nem mehet 
tovább, hogy a kormány meg-
próbálja ellehetetleníteni az 
önkormányzatokat.

Varga László (MSZP-Pár-
beszéd-Momentum-LMP), 
a megye II-es választókerü-
letének jelöltje leszögezte, az 
Országgyűlésben Miskolc és 
a térség érdekében dolgozik. 
Kritikával illette ő is a kor-
mány önkormányzatokat sa-
nyargató politikáját. – A fide-
szes képviselők nem emelték 
fel szavukat ez ellen, sőt fej-
lesztési javaslataimat is lesza-
vazták. Egy kormányváltás 
után vissza kell adni az ön-
kormányzatoknak a műkö-
déshez szükséges forrásokat - 
hangsúlyozta, hozzátéve: elég 
volt abból, hogy Miskolcra és 
térségére másodosztályúként 
tekint a kormány.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP 
társelnöke a stagnáló nyug-
díjak, a 8 éves csúcson lévő 
infláció, a dráguló élelmisze-
rek miatt kritizálta a kormány 
működését. – Ha nem nye-
rünk a jövő évi választáson, 
10 évre itt marad a Fidesz – 
figyelmeztetett.

Szabó Tímea, a Párbeszéd 
társelnöke pedig arra hívta fel 
a figyelmet, hogy hazánkban 
átlépte a 30 ezret a koronaví-
rus-járvány miatt elhunytak 
száma. Ez az EU-ban a leg-
rosszabb érték lakosságará-
nyosan.

Kujan IstvánVarga L., Kunhalmi Á., Simon G., Karácsony G. és Szabó T.
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A Miskolc Holding Zrt. 15 
éves fennállása alkalmából 
készült sorozatunkban ezút-
tal az informatikai szakterü-
let munkáját ismerhetik meg 
az olvasók.

A miskolci önkormányzat 
teljes informatikai szolgáltatá-
si területét a Holding kerete-
in belül működő informatikai 
csapat látja el. A folyamatosan 
változó igények, a technológi-
ai fejlődés és tudatos fejlesztés 
eredményeként egy olyan, or-
szágos szinten is jelentős váro-
si szolgáltató és kompetencia-
központ jött létre, amely teljes 
körű informatikai szolgálta-
tásokat biztosít a Holding és 
tagvállalatai, a polgármesteri 
hivatal és tizenegy városi tu-
lajdonú intézmény, valamint 
egyes piaci gazdasági szerep-
lők részére.

A Holding IT fejleszti és üze-
melteti a városi informatikai 
alapinfrastruktúrát, a 13 kilo-
méternyi optikai gerincháló-
zatot és végponti helyeket 56 
helyszínen. Web- és alkalma-
zásfejlesztési, alkalmazásüze-
meltetési feladatokat lát el, 
hálózatfejlesztési és -üzemel-
tetési feladatokat végez, in-
ternetszolgáltatást biztosít, 
adatközpontokat üzemeltet, 
szerver-, hálózatieszköz- és 
felhasználóeszköz-fejlesztése-
ket és üzemeltetési feladato-

kat lát el. Informatikai háttér-
támogató szolgáltatást nyújt 
2100 felhasználó számára, 
valamit virtuális infrastruk-
túrán szerver- és kapcsoló-
dó szolgáltatásokat biztosít, 
részt vesz a város fejlesztési 
projektjeiben, javaslatot tesz 
az IT jellegű fejlesztésekre, és 
részt vesz megvalósításukban. 
Fejleszti és üzemelteti a teljes 
városi zárt láncú, jelenleg kö-
zel 500 kamerát magába fog-
laló térfigyelőkamera-rend-
szert, IT és adatbiztonsági 
területeken szabályoz és fel-
ügyeletet végez. A feladatkör 
rendkívül összetett, amelyet 
jelenleg a Holding egyik leg-

nagyobb szervezeti egysége-
ként mindösszesen 40 ember 
lát el három alapszakterületen 
– foglalta össze a feladatokat 
Csengő Péter informatikai ve-
zető, aki több mint húszéves 
IT tanácsadói és IT szakmai 
igazgatói pálya után, 2020 ele-
jétől látja el városunkban az 
IT vezetői szerepet.

Az informatikával sem le-
het mindent megoldani, de 
anélkül szinte semmit – ezt 
a mondást már Szepesi Lász-
ló informatikai üzemeltetési 
egyégvezető idézi, aki 1988-tól 
már az MVK és MIK Zrt. kere-
tein belül is részese volt a vá-
rosi informatikai irányításnak. 

Az informatika fejlődésével 
kapcsolatban elmondta, hogy 
amíg a nyolcvanas évek végén 
például az MVK-nál a havi 
menetlevelek számítógépes 
adatfeldolgozása reggeltől akár 
másnap délutánig is eltartha-
tott, ez az idő mára néhány 
órára csökkent. Az egységve-
zető nagy előrelépésnek tartja 
azt is, hogy a kezdeti papírala-
pú felhasználást mára sok he-
lyen felváltotta a felhőalapú 
technológia, mely lehetőséget 
ad akár csoportos feladatvég-
zésre is, illetve a munkafolya-
matok automatizálásában is je-
lentős szerepe van ma már az 
informatikának.

Aktuális Miskolci Napló4
A program sikeres volt, 
ezért kérte a meghosszab-
bítását a MESZEGYI.

Az Esélyautó Magyarország 
Kft. azzal a céllal alakult meg, 
hogy az öt legnagyobb, fogya-
tékos embereket tömörítő ér-
dekvédelmi szervezettel kö-
zösen támogatást nyújtson a 
mozgás-, hallás– és látássérült 
emberek, valamint autista és 
értelmi fogyatékos személyek 
– hétköznapjaiban. Miskolc is 
csatlakozott az országos szin-
tű kezdeményezéshez: május-
tól egy Seat gépjármű segítette 
a rászorulók ellátását.

– Nagy könnyebbséget je-
lentett az esélyautó használa-
ta, hiszen több olyan célcso-
portunk van, akik idős koruk 
miatt, illetve különböző egész-
ségügyi problémák okán csak 
segítséggel tudnak közlekedni 
– számolt be az elmúlt két hó-
nap munkájáról Gúr Péter At-

tila, a MESZEGYI igazgatója. 
– Őket tudjuk hatékonyab-
ban támogatni a használatra 
kapott gépjármű segítségé-
vel: eljutni a szükséges orvosi 
vizsgálatokra, hivatalos ügye-
iket intézni.

Az esélyautó-szolgáltatást 
az első hónapban összesen 
156 alkalommal vették igény-
be különböző miskolci ottho-
nok, esélyszolgálatok, család-
segítő szervezetek. Gúr Péter 
Attila elmondta, a pályázat 
szerinti második hónapban 
továbbnőtt az autó kihasz-
náltsága.

– Élve az együttműködési 
megállapodásban foglalt lehe-
tőséggel, kérelmeztük az autó 
használatának meghosszabbí-
tását. Így az eredeti határidő-
nél egy szűk hónappal tovább, 
július végéig lesz lehetősé-
günk a szolgáltatás biztosítá-
sára – nyilatkozta lapunknak.

BM
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Ugyan mi magunk is sok 
dolgot ellenőrizhetünk az 
autónkon utazás előtt, de 
egy általános vizsgálattal 
nagyon sok hibalehető-
séget ki lehet szűrni. Egy 
hosszabb utat megelőzően 
pedig kifejezetten ajánlott 
szakértőre bízni az autó 
átvizsgálását, hiszen a csa-
ládunk biztonsága múlhat 
rajta.

Még a kánikula beköszönte 
előtt érdemes ellenőrizni és 
fertőtleníteni a klímarendszert 
– egyrészt egészségügyi okok-
ból, másrészt képzeljünk el 
egy komolyabb dugót elrom-
ló klímával… Hasonlóan kive-
ri a víz az embert már pusztán 
annak gondolatától is, hogy 
elfolyik a fékfolyadék, erre is 
ügyeljünk tehát. Szintén mér-
jük fel a nyári gumik állapotát 
– a Szabó Suzuki szervízének 
szakemberei azt mondják, 
ügyeljünk a helyes nyomásra 
és a megengedett kopásér-
tékeken belül legyünk, mert 
a biztonság mellet a fogyasz-
tásra is befolyással lehetnek 
az abroncsok. Hozzáteszik, az 
ablaktörlő folyadék szintje 
is legyen maximumon indu-
lás előtt, a legjobb választás a 
bogároldó változatok egyike, 
hiszen nyáron tele lesz a szél-

védőnk velük. Az ablaktörlő 
lapátok állapota egy nagyobb 
zivatar esetében különösen 
fontos, hiszen ha a gumik nem 
takarítják le tökéletesen a vi-
zet, akkor semmit nem fogunk 
látni. Emellett figyeljünk arra 
is, hogy az akkumulátor fel le-
gyen töltve. A szakszervízben 
ezekre egyébként mind figyel-
nek az általános átvizsgálások 
alkalmával.

Ha már útnak indultunk, 
szánjunk időt a pihenésre, 
rendszeresen álljunk meg, 
frissítsük fel magunkat, hogy 
a figyelmünk végig élénk ma-
radhasson. Fontos, hogy ne 
koffeintartalmú italokra tá-
maszkodjunk, és ha fáradunk, 
már ne üljünk be a volán mögé.

Ha megérkeztünk, akkor 
hasznos egy szélvédőtakaróval 
óvnunk az autónkat a hőségtől. 
Bár így is fel fog melegedni, de 
legalább a műszerfal és a kor-
mány nem lesz tűzforró.

Mindig legyen nálunk fo-
lyadék, sosem tudhatjuk, mi-
kor kell órákat állnunk vala-
hol. Ugyancsak legyen nálunk 
egészségügyi csomag, és a 
vontatókötél, a bikakábel is 
aranyat érhet.

Sajnos számtalanszor külön 
fel kell arra hívni a figyelmet, 
hogy sem kisgyermeket, sem 
élő állatot nem szabad az autó-
ban hagyni – meglepődnénk, 
hogy mennyien teszik meg ezt 
a mai napig, kockáztatva sze-
retteik életét ezzel.

CSAK FELKÉSZÍTETT AUTÓVAL CSAK FELKÉSZÍTETT AUTÓVAL 
INDULJUNK NYARALNIINDULJUNK NYARALNI

Itt a nyár, a kánikula.  
A Cs&Cs Üvegfólia Centrum 
megoldást kínál Önnek a 
forróság ellen!

Vállaljuk üvegfelületek hő- 
és fényvédő fóliázását külső- 
és belsőmegoldással egyaránt. 
Ajánljuk bérházi és tetőtéri ab-
lakok, üvegházak, kirakatok, 
télikertek, teraszok védelmé-
hez.

Fóliáink szűrik a fényt és az 
UV sugárzást, csökkentik a hőt. 
Ezáltal biztosítják a kellemes, 
komfortos közérzetet.

További kínálatunk:
l betörésvédő biztonsági 

fóliázás

l külső belátás elleni fóliázás
l dekorfóliázás

VÁRJUK HÍVÁSÁT!

HŰTSE LE LAKÁSÁT, AUTÓJÁT HŰTSE LE LAKÁSÁT, AUTÓJÁT 
ÜVEGFÓLIÁVAL!ÜVEGFÓLIÁVAL!

Hirdetés



A teljesen újragondolt pro-
jekt gyökeresen megújítja 
majd a keleti városrész köz-
lekedését.

Folytatás az 1. oldalról
A beruházás összköltségét 

több mint tízmilliárd forintra 
becsülik, de pontos összeget 
csak a végleges tervek birto-
kában lehet majd tudni. Ami 
biztos: az új projektelemek 
előkészítési fázisának költsé-
geit teljes egészében biztosítja 
az állam – tette hozzá Csöbör 
Katalin.

Nyul Zoltán elmondta, a 
most zajló és a tervezés alatt 
lévő fejlesztés nemcsak közle-
kedési, de városrehabilitációs 
beruházások is egyben.

– Az Y-híddal kapcsolatban 
többször merült fel a kérdés, 
hogy mennyire ad megoldást 
Miskolc keleti városrészé-
nek közlekedési problémáira, 
és természetesen a válasz az 
volt, hogy csak részben, úgy 
viszont fontos válaszokat ad. 
Nem is volt kérdés, hogy foly-
tatni kell, ez a mostani döntés 
arról szól, hogy ez a folytatás 
milyen irányban történjen 
meg – emelte ki.

A tervezési szerződés jövő 
tavaszi megkötése után első 
fázisában feltárják a város 
fő tömegközlekedési csomó-
pontjainak, a Búza tér, a Gö-
möri és Tiszai pályaudvarok 
egymással és az új útszaka-
szokkal való kapcsolódási le-
hetőségeit.

Új lehetőségek
„Ezután elkészül az új, kétszer 

kettő forgalmi sávos, végig a fel-
színen vezetett főút engedélyezé-
si terve az Y-híd és a József Attila 
utcai nagy körforgalom között, 
mintegy három kilométeren. Az 
új útszakasz az Y-híd keleti ágától 
indulva új nyomvonalon elhalad 
a Tiszai pályaudvar előtt, majd a 
Szinva és a vasúti területek között 
folytatódik keleti irányban, míg 
eléri a Fonoda utcát. A Fonoda 
utca megközelítőleg nyolcszáz 
méter hosszú szakaszán folytató-
dik a nyomvonal, annak szintén 
kétszer kétsávosra való átterve-
zésével. A Csokonai utca csatla-
kozása előtt északra fordul az új 
nyomvonal és a Sajón egy új hí-
don átvezetve éri el a meglévő 
nagy körforgalmat a József Attila 
utcán” – magyarázta a NIF vezér-
igazgató-helyettese.

Elhangzott még, az új út-
szakasz építési engedélyei és 
kisajátítási tervei várhatóan 
2023 végére állhatnak a NIF 
Zrt. rendelkezésre, melyet kö-
vetően várhatóan 2024 máso-
dik félévében elkészülhetnek 
a kiviteli tervek is. Az építési 
engedély megszerzése birto-
kában a NIF Zrt. megkezdi az 
útszakasszal érintett területek 
megszerzését az állam számá-
ra. Ezután jöhetnek a terü-
letek előkészítési munkái az 
esetleges bontásokkal együtt, 
így a kivitelezés legkorábban 
a terület előkészítésének be-
fejezése és a vállalkozó kivá-
lasztását célzó közbeszerzési 
eljárás lezárása után, a pénz-
ügyi források rendelkezésre ál-
lását követően négy év múlva 
kezdődhetnek meg – mondta 
Nyul Zoltán.

Intermodális helyett 
decentrumok

A közösségi közlekedésre is 
kedvező hatással lehet a fejlesztés. 
„A korábbi intermodális csomó-
pont egy külön szintű városi át-
vezetésre rátelepített létesítményt 
tervezett a Tiszai pályaudvarra 
optimalizálva. Az országgyűlé-
si képviselő, az önkormányzat és 
a NIF együttgondolkodásának 
eredményeként inkább a ma is 
meglévő decentrumok (Tiszai 
pályaudvar, Gömöri pályaudvar 
és Búza tér) fejlesztésére, ösz-
szekapcsolására fókuszálunk. A 
várakozások szerint ez növeli a 
közösségi közlekedés hatékony-
ságát, de mégsem jár akkora vál-
tozással a miskolciak és a térség-
ben élők számára, mint a korábbi 
terv” – zárta Csöbör Katalin és 
Nyul Zoltán.

Tajthy Ákos
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Az önkormányzat továbbra 
is várja azok jelentkezését, 
akik bajban lévő embertár-
saikon segíteni szeretné-
nek.

A Covid miatt nehéz 
helyzetbe került családok-
nak és magánszemélyek-
nek hozott létre krízisala-
pot június végén a miskolci 
önkormányzat és a Dr. Hil-
scher Rezső Szociális Köz-
alapítvány a Miskolci Csa-
ládokért. A példaértékű 
kezdeményezés előzmé-
nyeiről, a rászorulók segí-
tésének és a miskolci kö-
zösségek összefogásának 
fontosságáról is beszélt a 
Miskolc Televízió Miskol-
ci Napló című műsorában 
Varga Andrea alpolgármes-
ter és Szegedi Judit Katalin, 
a szervezet kuratóriumá-
nak elnöke.

Az alpolgármester úgy fo-
galmazott, az önkormány-
zat már a világjárvány ki-
törése előtt gondolkodott 
azon, milyen módon tudna 
hatékonyan segíteni azok-
nak a miskolciaknak, akik 
váratlanul krízishelyzetbe 
kerülnek. „Így vetődött fel a 
gondolata annak, hogy hoz-
zunk létre egy krízisalapot, 

aminek segítségével ha kell, 
azonnali segítséget tudunk 
nyújtani a rászorulóknak 
addig is, amíg a közigazga-
tási rendszer elbírálja a szo-
ciális támogatásokat. Köz-
ben érkezett meg a Covid, 
és már a járvány kezdetekor 
szembesültünk azzal, meny-
nyire fontos az azonnali se-
gítség: családok egzisztenci-
ális helyzete változott meg 
egyik pillanatról a másik-
ra, mert a szülőknek meg-
szűnt a munkahelye, vagy 

ami még rosszabb: a kereső 
családtag betegsége miatt 
maradt jövedelem nélkül 
egy-egy család” – részletezte 
Varga Andrea.

A kezdeményezés népsze-
rűsítésére médiakampány 
indult, de jótékonysági kon-
certek és bálok szervezését 
is tervezik. A krízisalaphoz 
bárki hozzátehet: magánsze-
mélyek, cégek, vállalatok, ci-
vilszervezetek, egyesületek 
segítségét is várják.

– Egy ötszáz forintos ado-
mány ugyanolyan értékes, 
mint a több nagyságrenddel 
magasabb összeg. A dolog 
lényege a közösségi összefo-
gás, hiszen minél több mis-
kolci érzi úgy, hogy segíteni 
szeretne, annál hamarabb 
gyűlhet össze az első je-

lentősebb, már szétosztha-
tó összeg – mondta Varga 
Andrea, aki a kezdeménye-
zés közösségépítő erejére is 
elhívta a figyelmet. „Két-
szer ad, ki gyorsan ad. Mi, 
miskolciak tudjuk, hogy 
egymásra számíthatunk 
igazán, ez már a járvány 
eddig közel másfél évében 
is bebizonyosodott. Bízom 
benne, hogy a krízisalap 
esetén is hasonlóan fogunk 
működni, ugyanis ezt a 
kezdeményezést a világjár-
ványt követően is folytatni 
kívánjuk.”

Szegedi Judit Katalin hoz-
zátette, a rászorulóknak pá-
lyázni kell majd a krízisa-
lapra, a kiírás a miskolc.hu 
honlapon lesz elérhető. „A 
pályázóknak mindenképpen 
igazolnia kell majd azt, hogy 
a Covid miatt került bajba 
családja, illetve azt is, hogy 
miskolci lakhellyel rendel-
keznek. A beérkezett kérel-
meket a kuratórium rövid 
idő alatt elbírálja majd, hi-
szen célunk valóban az azon-
nali segítség – hangsúlyozta.

A teljes beszélgetést július 
19-én, hétfőn 18:25-től láthat-
ják a Miskolc Televízió Mis-
kolci Napló című műsorában.

TÁ

TÖBB MILLIÁRDBÓL KÉSZÜLHET TÖBB MILLIÁRDBÓL KÉSZÜLHET 
EL AZ Y-HÍD FOLYTATÁSAEL AZ Y-HÍD FOLYTATÁSA

Csöbör Katalin és Nyul Zoltán. Fotó: Beregi László

Szegedi Judit Katalin és Varga Andrea

Krízisalap: kétszer ad, aki gyorsan adKrízisalap: kétszer ad, aki gyorsan ad

Miskolci olvasónk leve-
lében az iránt érdeklő-
dött, hogyha a házassága 
felbontása kapcsán pert 
kíván indítani, akkor 
milyen mértékű illetéket 
kell fizetnie.

A peres eljárások ille-
tékét az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. tv. sza-
bályozza. A polgári peres 
eljárásban az illeték alap-
ja – főszabály szerint – az 
eljárás tárgyának az eljá-
rás megindításakor fenn-
álló értéke, jogorvoslati 
eljárásban a vitássá tett 
követelés értéke. Az első-
fokú polgári eljárások il-
letékének általános mér-
téke a peres eljárásban 
6%, de legalább 15 000 fo-
rint, legfeljebb 1 500 000 
forint.

Fellebbezés esetén, 
vagyis másodfokú eljárás-
ban, az illetékalap után az 
illeték mértéke – ítélet el-
leni fellebbezés esetében – 
8%, de legalább 15 000 fo-
rint, legfeljebb 2 500 000 
forint. Bizonyos meghatá-

rozott pertípu-
sok esetében 
azonban úgy-
nevezett „tételes illetéket” 
kell fizetni. Így az olva-
sónk által kérdezett eset-
ben, vagyis a házassági 
bontóper esetében, ilyen 
tételes illeték érvénye-
sül. Bontóper illetéke első 
fokú eljárásban 30 000 fo-
rint. Ha a fellebbezés há-
zassági bontóperben ho-
zott ítélet ellen irányul, az 
illeték 15 000 forint.

Az illetéktörvény men-
tességeket és kedvezmé-
nyeket is szabályoz. Így 
nem kötelezhető illeték 
fizetésére az, aki a külön 
jogszabály szerint költ-
ségmentességet vagy ille-
tékmentességet élvez. Ha 
az illeték előzetes megfi-
zetése a félnek jövedelmi 
és vagyoni viszonyaival 
arányban nem álló meg-
terhelést jelentene, mente-
síteni lehet, kérelemre, az 
illeték előzetes megfizeté-
se alól.

dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Illetékfizetés peres Illetékfizetés peres 
eljárásbaneljárásban

A miskolci önkormány-
zat első alkalommal hir-
det szakmai képzőtábort, 
amire általános iskolák 7. 
és 8. évfolyamos, valamint 
középiskolák diákönkor-
mányzati vezetőinek vagy 
tagjainak jelentkezését 
várják.

Augusztus 23-25. között 
háromnapos tábort hirde-
tünk az iskolai diákönkor-
mányzatok (DÖK) veze-
tői vagy – ha valahonnan 
például épp elballagott a 
DÖK-elnök – a diákönkor-
mányzatok aktív tagjai szá-
mára – beszélt a nyár végi 
eseményről Feketéné Pál 
Enikő ifjúsági referens. – A 
tábor célja, hogy az iskolá-
kat közelebb hozza, lehető-
séget nyújtson a diákönkor-
mányzati vezetők számára 
megismerni egymást, illet-
ve a város is megismerhes-
se a diákok véleményét, öt-
leteit.

Ez lesz az első ilyen ren-
dezvény. A tábor nem pusz-
tán a szórakozásról szól 
majd, komoly törekvéseket 
önt formába.

– Úgy tapasztaltuk, Mis-
kolcon még gyerekcipőben 
jár az ifjúságpolitika. A fela-
datunk, hogy a miskolci diá-
kok jól érezzék itt magukat, 
és a városban képzeljék el a 
jövőjüket is. Ennek kardi-
nális pontja, ha biztosítjuk a 
fiatalok számára a lehetősé-

get, hogy beleszólhassanak a 
miskolci ifjúságpolitika dol-
gaiba, legyen döntési joguk 
a diákság kulturális életéről, 
szórakozási lehetőségeiről.

A tábor szakmai prog-
ramjait a Központi Ifjúsági 
Egyesület koordinálja majd, 
ami kifejezetten diákönkor-
mányzatok felállítására, me-
nedzselésére jött létre: az 
ország számos pontján te-
vékenykednek. A tábor ide-
je alatt önismereti, kommu-
nikációs, problémafeltáró, 
konfliktuskezelő tréninge-
ket tartanak majd, valamint 
megismertetik a résztvevő-
ket az alapvető diákjogokkal.

– Készülünk természe-
tesen szórakoztató progra-
mokkal is: kamabajnokságot 
szervezünk, játékos formá-
ban ismertetjük meg a vá-
rost a táborozókkal, illetve 
szeretnénk a Miskolci Egye-
temet is bevonni: mesélni 
a fiataloknak az egyetemi 
karokról, programokról – 
mondta Feketéné Pál Enikő.

A jelentkezés határideje 
július 25. További informá-
ciók a miskolc.hu-n.

Bájer Máté

Szakmai képzőtábor Szakmai képzőtábor 
DÖK-vezetőknekDÖK-vezetőknek

A krízisalap céljaira a 
Dr. Hilscher Rezső Szociá-
lis Közalapítvány által lét-
rehozott alszámla száma 
11734004-25985904, ide 
várják a felajánlásokat.
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Tanuljon népi kismesterségeket 
népművészeti alkotótáborunkban!

Kurzusok, alapozófoglalkozások 
2021. július 22-27. között

a diósgyőri népi kézműves alkotóházban

Részvételi díjak: 10 000 Ft  és 30 000 Ft között.

Jelentkezés, érdeklődés:  
06 30 381 85 95,   

fmne@kezmuvesekhaza.hu,  
www.kezmuvesekhaza.hu

l Népi bútorfestés
l Vesszőbútor-készítés
l Csuhéfonás
l Úrihímzés (és több más mesterségből)

Az akció érvényes: 2021. 07. 17-től 2021. 07. 23-ig 
Palmolive szappan, 100 g, 1490 Ft/kg 169 Ft 149 Ft
Sindy kéztörlő 2 tekercs, 84,5 Ft/tekercs 219 Ft 169 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml, 2990 Ft/l 329 Ft 299 Ft
Vágódeszka, műanyag 599 Ft 299 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 531,99 Ft/l 599 Ft 399 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Finish só, 1,5 kg, 399,33 Ft/kg 699 Ft 599 Ft
Jar mosogató, 900 ml, 665,55 Ft/l 759 Ft 599 Ft
STR 8 férfi deo, 150 ml, 3993,33 Ft/l 799 Ft 599 Ft
Vanish szőnyegtisztító gépi, kézi, 500 ml, 1998 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Coccolino öblítő, 2900 ml, 482,41 Ft/l 1599 Ft 1399 Ft
Surf mosókapszula, 30 db-os, 53,3 Ft/db 1999 Ft 1599 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 112,43 Ft/tekercs 2099 Ft 1799 Ft
Trinát magasfényű fehér zománcfesték, 1 l 4449 Ft 3899 Ft
Héra belső, színes falfesték (kifutó színek), 2,5 l, 1839,6 Ft/l 5499 Ft 4599 Ft
Héra beltéri, fehér falfesték, 15 l, 466,59 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft

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

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

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

Apróhirdetés
Tisztítás! Bútorkárpitok, 
ülőgarnitúrák, fotelek, 
ágyak, kanapék, szőnyegek, 
padlószőnyegek, autóbel-
sők helyszíni tisztítása gyors 
száradási idővel, garanciával. 
www.tisztitomiskolc.hu  Tel.: 
06 70/320-3483.

Hirdetés

Tériszonyom és fóbiáim 
vannak. A kettő együtt tö-
kéletesen kiegészíti egymást. 
A magas házak gangjain a 
fal mellé lapulva osonok, le 
nem néznék az udvarra. Tu-
lajdonképpen nem vagyok 
egyedül, megnyugtat, a ve-
lem csaknem egykorú Fe-
renc József is megrezzen, ha 
az Eger melletti egedi kilá-
tó tornyára mászik. Meséli, 
nem kellemes, amikor szédí-
tő magasságban kileng a lét-
ra a lábai alatt. Nem is néz 
le. De barátom mégis a csak-
nem mennybéli szinten érzi 
magát kellemesen. Olyan 
ezerméteres magasságban, 
mit neki, ha a szél billegeti 
a motoros sárkányát. Élvezi 
a szárnyalást, a libegést, a 
madártávlat semmihez sem 
hasonlítható élvezetét.

József alig tizenhat esz-
tendősen kezdi elsajátítani 
a vitorlázórepülést. Fény-
korát éli a repülőklub, már 
kora délelőttől késő estig 
zajlik az élet abban az idő-
ben. A Kétszer kettő néha öt 
film története megmozgat-
ja a fiatalok fantáziáját. A 
felhők feletti nagy, kék or-
szágút egy igazán jól sike-
rült propagandafilmje volt 
annak a békebeli világnak. 
Magam is kacérkodtam a 

repülés gondolatával, ám 
a stadion melletti ejtőer-
nyősszimulátor-toronyból 
úgy jöttem le, ahogyan fel-
másztam. Lépcsőn. József 
viszont a Góbé kabinjában 
már arról álmodozik, hogy 
milyen lesz egy szuperszo-
nikus géppel csíkozni az ég-
boltot. Mígnem egy orvosi 
vizsgálat alkalmával a fül-
műtét miatt vége szakad a 
légi karrierjének. Majd el-
telik csaknem fél évszázad, 
s feltalálják az ultrakönnyű, 
motoros légi járműveket. S 
József csaknem hatvanesz-
tendősen visszakapja az or-
vosi felszállási engedélyét.

Pontosan 2009 tavaszán 
kapja meg a kisgépes piló-
tajogosítványát. Nincs sa-
játja, a klub kétszemélyes 
sárkányával repül, de má-
soktól eltérően sajátos életfi-
lozófiával. Nem egyszerű-
en felettünk köröz, hanem 
válogatott úti célokat telje-
sít. Például csaknem egy-
huzamban repüli körbe az 
országhatár menti reptere-
ket. Ezért a teljesítményéért 
megkapja a Nemzetközi Re-
pülőszövetség Ezüstkolibri 
díját. A sárkány használa-
táért járó csaknem százezer 
forintos bérleti díjat a klub 
elengedi, ezzel értékelve, 

hogy öregbítette a közösség 
jó hírét, elismertségét.

Barátom, ahányszor ösz-
szefutunk, könnyű szívvel, 
barátságosan invitál egy légi 
kirándulásra. Ismer any-
nyira, hogy nem kockáztat 
semmit, hiszen én egy iga-
zi földhözragadt érdeklő-
dő lennék, akit egyébként 
minden érdekel, ami a re-
püléssel kapcsolatos. Azt is 
megtudom, hogy a klub sár-
kánya egy 582 köbcentis Ro-
tax motorral üzemel, nagy 
fordulatszámon, de a se-
bessége óránként csupán 80 
kilométeres. Legfontosabb 
műszerei a magasságmérő, 
sebességmérő és a variomé-
ter, ami a (szél sebességét) 
gép emelkedését és süllyedé-
sét kontrollálja. A GPS egy 
speciális navigációs eszköz, 
elég elnagyoltan mutatja a 
pilóta előtt elterülő tájat. 
Igazából a gyakorlott, ruti-
nos légi motoros anélkül is 
eligazodik már a légtérben. 
A települések, a folyók és az 
erdők fontos s pontos eliga-
zodási pontok. Egyébként 
minden felszállás előtt spe-
ciális rádión kell jelenteni 
a budapesti központnak a 
pontos felszállási tervet és 
az utazás célpontját. Mikor 
a barátaival körberepülték 

a Balatont, precízen jelez-
niük kellett a repülési ma-
gasságot a felszálló- és a le-
szállópályák koordinátáit. 
Úgy magamban el tudom 
képzelni, micsoda gyönyö-
rűséges lehetett madártáv-
latból megcsodálni a ma-
gyar tengert. József mindig 
elmondja, nincs ebben sem-
mi kockázat. Hiszen ez az 
ultrakönnyű sárkány mo-
tor nélkül, vitorlázva is le 
tud szállni. Időnként a rep-
tér háromszáz méteres ma-
gasságában illik is tesztelni 
a gépet, leállítják a motort, 
s megtapasztalják, milyen 
is a szél szárnyán suhanni. 
Talán ilyenkor a madarak is 
megnézik őket maguknak. 
Különben a motor zajától 
messzire elkerülik.

Csupán a sasok bátrak, 
amelyek időnként elszáll-
nak a sárkányok közelében. 
Majd ha megtapasztalják, 
hogy József nem egy nagy 
ragadozó, nem a konku-
renciájuk, egy tiszteletkör-
rel búcsúznak. Ezek az ég és 
föld közötti találkozók fe-
ledhetetlenek. Józsefnek sok 
a pótólnivalója, csaknem öt-
ven elvesztegetett esztendő. 
Ezért 95 esztendős koráig 
sárkányrepülni szeretne.

Szántó István

Jegyzet

ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JÚLIUS 19., 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-je-
lentés 19:20 Honvéd7 (honvédelmi ma-
gazin) 19:35 Üzleti negyed 20:00 Hír-
adó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:20 
Fába vésett történelem (dokumen-
tumfilm) 21:15 Képújság

JÚLIUS 20., 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 PannEr-
gy-MVLC - UVSE vízilabda-mérkőzés 
21:35 Képújság

JÚLIUS 21., SZERDA: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése 09:20 Képújság 18:00 
Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 
Basszuskulcs – Áll-a-tok 19:00 Hír-
adó ism. 19:15 Időjárás-jelentés ism. 
19:30 Egészségpercek ism. 20:00 
Híradó ism. 20:15 Időjárás-jelentés 
20:25 Basszuskulcs Extra – EDDA, 
1. rész 21:30 Képújság

JÚLIUS 22., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 10:00 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelen-
tés 18:25 Promenád (kulturális ma-
gazin) 19:00 Híradó ism. 19:15 Idő-

járás-jelentés 19:25 
Csoportkép (do-
kumentumfilm) 20:00 Híradó ism. 
20:15 Időjárás-jelentés 20:25 MDB 25 – 
A Miskolc Dixieland Band 25. születés-
napi koncertje (2015) 21:40 Képújság

JÚLIUS 23., PÉNTEK: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 10:00 Képújság 
18:00 Híradó 18:15 Időjárás-jelentés 
18:25 Gazdasági Navigátor 19:00 
Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 
19:25 Rozmaring (dokumentumfilm) 
20:00 Híradó ism. 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Basszuskulcs Extra – 
EDDA, 2. rész 21:20 Képújság

JÚLIUS 24., SZOMBAT: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 11:00 Képújság 
18:00 Krónika (heti hírösszefogla-
ló) 18:25 Miskolci Napló ism. 19:00 
Krónika ism. 19:20 Sportpercek 
ism. 20:00 Madárkórház (dokumen-
tumfilm) 20:30 Csavargók (dokumen-
tumfilm) 21:40 Képújság

JÚNIUS 25., VASÁRNAP: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 11:20 Képújság 
16:00 Hívőszó 18:00 Krónika 18:25 
Promenád (kulturális magazin) ism. 
19:00 Krónika (ism.) 19:25 Drogpre-
venció (dokumentumfilm) 20:00 Kró-
nika ism. 20:20 Rotschild Klári legen-
dái (dokumentumfilm) 21:20 Képújság

Telefon: 30/9450-228
E-mail:  

info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzat-  Üléshuzat-  
készítés,készítés,

kárpitjavításkárpitjavítás
Méretpontos,  

minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:  

az autós hálás lesz érte!

HITELKIVÁLTÁS – 7 M Ft-ig,  
csökkentjük a törlesztőrészleteket*

FELÚJÍTÁSI KÖLCSÖN  
3 M Ft akár havi 24 476 Ft-tól*

BABAVÁRÓ HITEL  
10 M Ft havi 50 000 Ft-tól*

Keressen bizalommal!

06-30/260-54-24
* A hirdetés kizárólag a figyelem felkeltésére szol-
gál, jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem mi-
nősül ajánlattételnek!

HITELÜGYINTÉZÉS  
AZ ÖN OTTHONÁBAN  

– DÍJMENTESEN!

Szopkó Tibor alpolgármester tart lakossági foga-
dóórát július 21-én, szerdán 14 órától 17 óráig a vá-
rosháza alpolgármesteri tárgyalójában. Sorszámosz-
tás július 19-én, hétfőn reggel 8 órától a polgármesteri 
hivatal Hunyadi János utcai bejáratán lévő portaszolgálatán 
lesz. A fogadóórára 10 sorszám osztható ki.

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA



Az Avas fejlesztésével kap-
csolatos stratégiai kérdések 
voltak a fő témái az Avasi 
Kerekasztal beszélgetéssoro-
zat legutóbbi eseményének.

A legnehezebb, amikor lát-
juk, érték van a kezünkben, az 
ember mégsem tudja, ponto-
san mit kezdjen vele, hogyan 
tudná megbecsülni, értékén 
kezelni. Egy város is lehet így 
adottságaival, természeti vagy 
épített örökségével. Mint pél-
dául a borsodi megyeszékhely 
az Avassal, a heggyel-domb-
bal s rajta minden egyébbel. 
Amennyiben nem fordítjuk a 
javunkra, mire megyünk vele? 
Ahogy a városi főépítész meg-
fogalmazta: „ha mi, miskolciak 
nem tudjuk kihasználni, amit 
az Avas kínál, akkor tegyük ke-
rekekre és toljuk el Debrecen-
be!” Hogy a játékosan képtelen 
ötlet helyett jobbat találjunk, 
ezt célozza a tavaly életre hí-
vott Avasi Kerekasztal beszél-
getéssorozata.

Élen a civilek és 
vállalkozók

Egy esztendővel ezelőtt in-
dult az első fórum, amit a vá-
rosházán tartottak. Most, hogy 
a karanténhelyzet zárultával 
már nem csak online kon-
zultációkra van mód, néhány 
hete ismét „élőben” zajló be-
szélgetést hívott életre az ön-
kormányzat és a Miskolciak az 
Avasért Alapítvány, a rendez-
vénynek a Művészetek Háza 
kávézója adott helyet. A részt-
vevők: Szunyogh László városi 
főépítész mellett Fedor Vilmos 
(korábban alpolgármester), 
Rudolf Mihály és Taba Benő 
(építészek), Darázs Richárd 
(Észak-Keleti Átjáró Egye-
sület), Hajdú László (Expert 
 Factor Zrt.), Szendrei Mihály 
(Miskolc és Térsége Turiszti-
kai Egyesület), Szolyák Péter 
(Herman Ottó Múzeum).

– A városvezetés és jóma-
gam is úgy tartjuk, hogy a nagy 
kérdéseket fontos minél széle-
sebb körben megbeszélni, éb-
redjenek új gondolatok, kap-
hassunk hasznos válaszokat. 
Az Avas fejlesztésének ügye is 
ilyen kérdés – fogalmazta meg 
Szunyogh László. Az Avas-
ról és kerekekről szóló költői 
kép után arról beszélt: – Kevés 
nagyváros van a világban, ahol 
ilyen domb áll a település kö-
zepén. És ami ennyire multi-
funkciós, talán egy sem. Együtt 
vannak itt: a szakralitás, a mű-
vészeti élet, a borkultúra, az 
építészeti tartalom, a történel-
mi emlékek, a természeti kör-
nyezet.

A jelenlegi önkormányza-
ti elképzelések a domb északi, 
tehát város felőli oldalára és az 
Avas-tetőre koncentrálnak. A 
készülő Avas-koncepció alap-
vető irányait ismertette a fő-
építész, hogy megindulhasson 
róluk a szakmai, illetve társa-
dalmi vita. „Csak közösen tu-
dunk valamit elérni – érvelt a 
nyitottság mellett –, eddig fő-
leg a civil és a vállalkozói szfé-
ra járt az élen, nagyon helyes, 

hogy erre a várospolitika is le-
csapott az utóbbi években.”

Mint emlékezetes, tavaly 
döntés született a városházán: 
a korábban a főtér fejleszté-
sére elkülönített pénzt „felvi-
szi” inkább az önkormányzat 
az Avasra. Akár jelképesnek is 
tekinthetjük: a pénzt felvinni 
azért kell, hogy utána más is, 
minél több minden és minél 
többen is feljuthassanak. A leg-
sürgetőbben megoldandó fel-
adatok egyike épp ez: nehéz 
ma (évtizedek óta) felmenni a 
dombra akár gyalog, akár ko-
csival, akár tömegközlekedés-
sel. A koncepció mindháromra 
vonatkozóan javítana a hely-
zeten. A kötélpálya (nevezzük 
siklónak, libegőnek, bárminek) 
kiránduló helyieket, idelátoga-
tó turistákat éppúgy könnyen 
felvinne a dombra, pontosab-
ban a kilátóhoz, mint a túl-
oldali lakótelep és a belváros 
között ingázókat, munkába-is-
kolába járókat a 35-ös busz 
alternatívájaként. Sőt, a ke-
rékpáros közlekedést is segít-
heti. Kiegészítője elektromos 
buszjárat beindítása lehetne 
az Avasi lakótelep gerincvona-

lán. Az autók számára a Perczel 
Mór utca felől nyitnának utat, 
egyúttal parkolókat is, mond-
ván, „ne legyen olyan félolda-
las az Avas”, mint volt eddig.

Lehessen-e lakni a 
hegyoldalban?

A következő kérdéses té-
tel a lakhatás megkönnyítése; 
ebben nem is értettek egyet 
a jelenlévők. Természetesen 
nem tömegek odatelepítésé-
ről volna szó, de ha hatósági-
lag lehetségessé válna (amint 
ma elvileg nem az) lakni is a 
domboldali épületekben, az 
bővítené az állandó emberi 

jelenlétet, következésképpen 
a közbiztonságot is. Ide tarto-
zik a szállodaépítés ötlete, ami 
szintén nem egy „Juno” jellegű 
hotelépítést takar, hanem an-
nak a keresését, miként lehet-
ne állandó vendégforgalmat 

vinni és megtartani az idegen-
forgalmilag kiemelt körzetben. 
Például pincéket és más avasi 
házakat lehetne apartmanná 
fejleszteni? Vagy az egyetemi 
diákoknak szállássá alakítani? 
Fiataloknak, ifjú házasoknak, 
egyedülállóknak kínálni meg-
felelő lakhatást?

Ha sikerül alkalmas formát 
és kereteket találni egy komo-
lyabb vendégszállás kialakítá-
sához, annak a meteorológiai 
állomás környéke adhatna he-
lyet – ismertette az elképzelést 
a főépítész. Illeszkedne a kör-
nyék fejlesztési terveihez, ami-
vel rendbe rakják nem csak a 

tévétorony épületét, de annak 
szűkebb-tágabb környezetét 
is: a Mendikás dűlőt, a jelenle-
gi parkolót (helyére akár színi-
előadások, koncertek rendezé-
sére alkalmas amfiteátrumot 
terveznek), a Horváth-tetőt, a 

függőkerteket. Szánkópálya, ka-
mapálya és sok hasonló attrak-
ció is szerepel az ötletek listáján.

Befoltozandó lyuk a város 
közepén

Összeültetni a helyi építé-
szeket, főleg a fiatalokat, lássuk 
az ő ötleteiket is – ezt többen 
is javasolták a hozzászólók kö-
zül. „A kultúra Avast épít” – 
idomította az új kihívásokhoz 
a másfél-két évtizeddel ezelőt-
ti várospolitikai szlo gent Fe-
dor Vilmos. Taba Benő szerint 
az újdonságok mellett a múlt 

értékeinek megbecsülése leg-
alább olyan fontos, de az sem 
kevésbé, hogy „új életet hoz-
zunk ide” (utalás az Egyetem-
mel való együttműködésre, 
közeledésre). A tervezőépítész 
úgy látja, a legutóbbi évszázad 
folyamán „Miskolc körbeért” a 
hegy körül, így mára „a város 
közepe lyukas; ezt a lyukat be 
kell foltozni”.

– Félek a lakóövezeti funkci-
ótól, veszélyesnek tartom – je-
lezte az ingatlanfejlesztésben 
utazó Hajdú László. Ugyanak-
kor kis, apartmanszerű ven-
déglátó épületeket szívesen lát-
na a domboldalban. Szerinte 
a legfontosabb, hogy „önfenn-
tartó rendszert” kell tudni ki-
alakítani az Avason. – Ma, ha 
ismerőseimmel arra sétálok, 
néhány kivételtől eltekintve jó-
formán nem tudjuk hol elköl-
teni a pénzünket. Ez nagyon 
hiányzik.

Szendrei Mihály nem osztozik 
az aggodalmakban, úgy gondol-
ja, „Oly régóta várunk, hogy va-
lami történjen, most bármit csi-
nálunk, attól nincs mitől félni.” 
Meggyőződése, ha az Avas meg-
újul, az vonzani fogja a tőkét. 
Csak a komolyabb, jó állapotú 
pincék több száz szobányi szál-
lodával egyenértékű ingatlant 
képviselnek. És lakhatás most 
is van, tehát vannak és lesznek 
is emberek a városrészben. Rá-
adásul „máris felmennek”, elég 
hozzá, ha feldíszítik az objektu-
mot – utalt arra, milyen tetszést 
és érdeklődést váltott ki, amikor 
tavaly decemberben az önkor-
mányzat különleges díszkivilá-
gítással látta el a tévétorony épü-
letét. Az avasi lakhatás kapcsán 

elhangzott: lakjon ott, aki akar, 
de vállalva ennek az ódiumát 
– a szűkösebb körülményeket, 
kommunális ellátottságot, közle-
kedést, és különösképp azt, hogy 
végeredményben a város vigal-
mi negyedéről van szó. És hogy 
kell-e mindezek mellé „attrak-
ció” (mármint ami kifejezetten 
odavonzaná a turizmust)? Haj-
dú László szerint ilyesmire nem 
feltétlenül az önkormányzatnak 
kell költenie. Ugyanakkor „ah-
hoz, hogy egy mai tizenéves fel-
menjen megélni élete első csók-
ját az Avason, mint oly sokan a 
megelőző évtizedekben, ahhoz 
ma már wifi kell”.

– Az elsődleges célpon-
tot a miskolciak jelentik az 
Avas-fejlesztés tekintetében – 
szögezte le Szunyogh László 
az idegenforgalmi szemponto-
kat firtató kérdésekre válaszul. 
– Úgy gondoljuk, az az önkor-
mányzat dolga, hogy beindítsa 
a területen „a mozgást”.

Taba Benő erre reflektált: 
ne feledjük, hogy a szomszéd-
ban terül el egy „38 ezres vá-
ros”, vagyis az Avasi lakótelep, 
amelynek lakói „ma is használ-
ják az Avast”. Rudolf Mihály 
szavai szerint „a mindennapi 
életet kell behozni a területre; 
az életbe beleértve a hitéletet, 
de a halált is” (tekintve, hogy 
templomok és temetők is ta-
lálhatók itt). Darázs Richárd 
tetszésével az egyetemisták 
idecsábításának-idetelepítésé-
nek ötlete találkozott, enyhí-
tendő a Miskolci Egyetemnek 
a (bel)várostól való elszigetelt-
ségét. Igényként pedig azt tar-
totta fontosnak említeni, hogy 
az Avasi kilátó felújítása (idén 
kezdődik, jövőre esedékes a 
befejezése) során ügyelni kell 
arra, hogy a belseje is korszerű, 
modern, igényes legyen. Szo-
lyák Péter zárásként azt tette 
hozzá mindehhez a Herman 
Ottó Múzeum igazgatójaként, 
hogy az Avas-tetői területek 
régészeti feltárása fontos jelen-
leg, és fontos lesz a jövőben is, 
erre hatóságként oda fognak 
figyelni, de semmiképp sem 
akadályozva vagy véglegesen 
meggátolva a várospolitikai je-
lentőségű fejlesztéseket.
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Nehogy kerekeken kelljen áttolni Debrecenbe!Nehogy kerekeken kelljen áttolni Debrecenbe!

Kevés nagyváros van a világban, ahol ilyen domb áll a település közepén. Fotók: Juhász Ákos

 A jelenlegi önkormányzati elképzelések a domb város felőli ol-
dalára és az Avas-tetőre koncentrálnak

 Az újdonságok mellett a múlt értékeinek megbecsülése legalább olyan fontos

A KILÁTÁS A LÉNYEG!
A fórumon túl a főépítészhez eljutott-eljuttatott további mérv-
adó felvetések voltak az elmúlt hetekben:
–  „A kilátáshoz kellene szervezni a hegyen mindent!”
–  Serkenteni kell, hogy a fejlődés (a vendéglátás terén) „alulról” 

elindulhasson „felfelé”.
–  Megosztottak a szakemberek: kell-e szálloda az Avasra, vagy sem.
–  Az avasi eltérő adottságú területeket jelent, nem indokolt 

egységként kezelni: minden része másra és másra alkalmas.
–  Az Avas-tetőt a sportolóknak megnyitni (ez az ötlet benne fog-

laltatik a jelenleg megvalósuló önkormányzati tervekben).
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Negyedik edzőmeccsén is 
veretlen maradt a DVTK 
labdarúgócsapata, ezzel fel-
készülési mérkőzéseik eddigi 
mérlege három győzelem és 
egy döntetlen, tíz rúgott és 
négy kapott gól.

Az Európa Konferencia Li-
ga-selejtezőre készülő, élvo-
nalbeli Újpest otthonából is 
„ponttal” távozott Kondás 
Elemér együttese: Könyves 
Norbert büntetőből szerzett 
góljával a hajráig vezettek a 
piros-fehérek, amikor Simon 
Krisztián egalizált.

Szerdán már itthon, mintegy 
700 néző előtt lépett pályára a 
Diósgyőr a szlovák másodosz-
tályú Kassa ellen, és Eperjesi Gá-
bor, valamint Hornyák Marcell 
találatával már az első félidőben 
eldöntötte az összecsapást.

– Látszik, hogy nem frissek 
a játékosok, a lábak, de van 
még két és fél hetünk a baj-
noki rajtig, így ezt a hétvégét 
is arra fogjuk használni, hogy 
mérkőzésterhelést kapjanak. 
Utána majd elkezdjük frissí-
teni őket. A fáradtság miatt 
van, hogy nem mindig oda-
megy a passz, ahova szeret-
nénk, több a technikai hiba. 
Az első félidőben rúgtuk a 
gólokat a Kassa ellen, de ne-
kem a második félidő tetszett 
jobban, bátrabban hoztuk ki 

a védelemből a labdát, meg-
voltak a lehetőségeink is, csak 
nem találtunk kaput. Majd az 
lesz az igazi, ha a helyzetek be 
is mennek – értékelt a lefújás 
után a vezetőedző.

Kondás Elemér hozzátet-
te, sok olyan elem volt, amely 
visszaköszönt az edzésekről, 
sok összetevőt gyakorolnak, de 
azért nem minden szempont-
ból nyerte még el a tetszését 
a diósgyőri stadionban leját-
szott mérkőzés. A szakvezető 
kiemelte azt is, a játékosok a 
nagy meleg ellenére is odate-
szik magukat.

A DVTK következő felké-
szülési találkozójára szom-
baton Mezőkövesdre utazik. 
Ezen a fellépésen az a cél, hogy 
mindenkinek jusson elég já-
tékperc, és növeljék a terhelést.

– Az ellenfélnek is ugyano-
lyan meleg az időjárás, de au-
gusztusban és szeptemberben 
sem lesz hidegebb. Plusz min-
denki minket akar majd meg-
verni a másodosztályban, ezért 
nekünk megfelelő dominanci-
át kell majd mutatni, és persze 
a helyzeteinket berúgni. Jól ál-
lunk egyébként a felkészülési 
mérkőzéseken szerzett tíz gól-

lal, erre azt mondom, rendben 
van. Ha a bajnokságban meg-
lesz a két, két és fél lőtt gólunk, 
akkor is rendben leszünk – te-
kintett előre a tréner nem csak 
a következő feladatokra, de 
már az augusztus elsején, va-
sárnap kezdődő NB II-re is – a 
piros-fehérek Csákváron kez-
denek.

A klubhoz kapcsolódó hír, 
hogy 2013-as távozása után 
visszatért a saját nevelésű Takács 
Péter, aki Vincze Richárd segítő-
jeként az U19-es csapat asszisz-
tensedzője lesz a jövőben.

Soós P.

Eddigi legjobb felnőtt ered-
ményét elérve egyéniben a 
második, csapatban pedig az 
első helyen zárta az oroszor-
szági öttusa-Európa-bajnok-
ságot Guzi Blanka.

A nemrég megszerzett vb 
csapatezüst után a konti-
nensversenyt még nagyobb 
sikerrel zárta a Swimming 
Pentathlon Club versenyzője.

A 200 méteres úszást a 3. he-
lyen fejezte be a miskolci spor-
toló; a vívás nem sikerült eny-
nyire kiválóan, de önmagához 
képest jól teljesített. Hibátlan 
lovaglásnak köszönhetően vi-
szont a 8. helyről indította a 
lövéssel kombinált futást Guzi 
Blanka. Végül ez a szám sike-
rült a legjobban neki – a máso-
dik idő lett az övé –, ám a ver-
senyt megnyerő litván ellenfél 
előnyéből hét másodperc meg-

maradt a végére, így ezüstérem 
született egyéniben.

– Elégedett most sem va-
gyok, mert ott volt az arany-
érem a kezeim között… Két-
szer én álltam be elsőként a 
lőállásba, de nem sikerült 
hibátlan lövészetet produ-
kálnom, így nem tudtam 
utolérni a litvánt a futásban. 
Azért minden versenyen di-
csőség dobogóra állni, főleg, 
ha a Himnuszt nekünk játsz-
szák – mesélte.

Csapatban a Guzi Blanka, Si-
mon Sarolta, Réti Kamilla trió a 
dobogó legtetejére állhatott.

Bár az olimpiai kvótát 
nem sikerült megszereznie, 
az elmúlt két világverseny is 
mutatja, jó úton jár Blanka, 
aki egyébként így is elutazik 
Japánba, az edzéshelyszínen 
segíti majd társai felkészülé-
sét az ötkarikás játékokra.

Váczi Péter az Eger kispad-
ján eltöltött 12 év után fo-
gadta el a MEAFC meghívá-
sát, és vállalta el az NB1/B 
Zöld csoportjára készülő 
felnőttkosárlabda-csapat 
vezetőedzői pozícióját. Se-
gítője Béres Dávid lesz. – 
Mivel a csapat egyértelmű 
célja a piros csoportba való 
visszakerülés, ezért nagy el-
szántsággal és harci kedvvel 
várjuk a bajnoki szezont. 
Készen állunk a feladatra – 
mondta Váczi Péter.
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„Ez rendben van” - mondja a rúgott gólok számára Kondás Elemér. Fotó: Mocsári László

Jó úton jár Guzi Blanka. Archív fotó

Egy arany és egy ezüstEgy arany és egy ezüst Még nem frissek a lábakMég nem frissek a lábak

Folytatódik a Socca Hun-
gary jótékonysági sorozata, 
amely Nyíregyháza után 
ezúttal Miskolcra érkezik.

A Miskolci Egyetemen 
augusztus 7-én rendezen-
dő tornán a Miskolc Város 
Sportjáért Közalapítvány 
részére gyűjtenek adomá-
nyokat, mely számos le-
hetőséget biztosít a sportol-
ni vágyóknak.

Salló Gábor, a socca Bor-
sod-Abaúj-Zemplén me-
gyei vezetője lapunk érdek-
lődésére elmondta, számos 
gyereknek nincs lehetősége 
sportolni, vagy a család nem 
engedheti meg magának az 
eszközvásárlást, ezért esett 
a választásuk az alapítvány-
ra. Hozzátette: céljuk a jóté-
konykodás mellett a sportág 

népszerűsítése. A mérkőzések 
reggel 8 órakor kezdődnek.

A socca Angliából indult 
útjára több mint tíz évvel 
ezelőtt, jelenleg világszer-
te mintegy 140 országban 
játsszák, mára pedig Ma-
gyarországon is több megyé-
ben rendeznek bajnokságot. 
Utóbbi viszont teljesen külön 
áll a miskolci, egynapos kari-
tatív rendezvénytől.

Fontos tudni, hogy csak 
amatőrök űzhetik verseny-
szerűen. A futsaltól abban 
is különbözik, hogy szabad-
téren játsszák füvön vagy 
műfüvön, míg a pályán lévő 
játékosok számában is eltér-
nek a szabályok. Ugyanak-
kor például a becsúszásra 
ugyanazok az előírások vo-
natkoznak (tilos emberre irá-
nyulnia).

A nevezési díj egysége-
sen minimum ötezer forint, 
azonban nincs felső határa a 
felajánlásoknak: minden csa-
pat akkora összeggel nevez be 
a tornára, amennyivel támo-
gatni kívánja az alapítványt. 
A szervezők várják kispályás 

csapatok, egyesületek, cégek 
és baráti társaságok jelentke-
zését egyaránt.

Nevezni Salló Gábornál le-
het a +36/70-672-6604-es te-
lefonszámon július 31-éig.

A torna fővédnöke Veres 
Pál polgármester.

A soccát is népszerűsítik

Jótékonysági torna az egyetemenJótékonysági torna az egyetemen

DIÁKOLIMPIAI TÁBORDIÁKOLIMPIAI TÁBOR Új vezetőedzővelÚj vezetőedzővel
Játékos diákolimpiai tábort 
rendeztek a héten Miskol-
con. Az ötnapos programban 
nem csak a sport, csapatépítő 
játékok, játékos sorversenyek 
és a mozgás volt főszerepben, 
de például rollerezhettek 
vagy gördeszkázhattak is a 
gyerekek. Emellett sportág-
ismereti kvízekkel, totóval és 
számháborúval színesítették 
a szervezők a napi foglalko-
zásokat, sőt ellátogattak a 
miskolctapolcai kalandpark-
ba is.
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Hirdetés

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
Július 17., szombat 19:00 Producerek, bérlet-

szünet, Nagyszính'áz
Hazatérés, bérletszünet, Kamara
Július 23., péntek 19:00 Vojáger, bemutató 

előadás, Játékszín
PROGRAMOK
Július 17., szombat
20:00 Belvárosi Zenei Estek - DJ LuiBig, Gofrim 

udvar
Supernem + Ricsárdgír – koncert, Helynekem
20:30 Zártosztály és a Bakancsos Edda tag-

jai, HELYSZÍNVÁLTOZÁS: Ady Endre Műve-
lődési Ház

Július 18., vasárnap
9:00 Miskolci termelői nap, Erzsébet tér
10:30 - 17:30 PAJTA játék-tár: Játéktári móka és 

egy előadás, Lovagi Tornák Tere
18:00 Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar 

térzenei koncertje, Szinva terasz
Július 20., kedd
17:00 Páholy 25: Sassy Csaba – Békési Gábor 

irodalomtörténész előadása, Thália-ház
Július 21., szerda
9:30 Ujjbáb készítése szülőkkel, gyerekekkel, 

Pontközpont (Széchenyi 19. fszt./7.)
Július 22., csütörtök
14:00-22:00 Pont Ott Party, Szinva terasz
16:30 7Próba társasjátékklub, József Atti-

la Könyvtár
Július 23., péntek
16:00 Érzelmi biztonság egy ovis szemével – 

Szülőklub családterapeutával, Pontközpont
18:00 Tapolcai utcazene - Bartók Népzenei Pro-

jekt, Barabits sétány (a Barlangfürdőnél)
18:30 Életem párja – csoportos beszélge-

tés párterapeutával, Pontközpont (Weid-
lich-udvar)

20:00 NKS Miskolc Boogie – koncert, Hely-
nekem

20:30 Az ördög – a salgótarjáni Zenthe Ferenc 
Színház ingyenes előadása, Edelény, Bor-
sodi Tájház

Július 24., szombat
18:00 GasztroPlacc Extra, Diósgyőri vásártér
Volt egyszer egy... VIAN – emlékest a Kapuzör-

getőkkel, Helynekem
20:00 Kiss Llászló+4 koncert, Görömbölyi Mű-

velődési Ház
Július 25., vasárnap
10:30 - 17:30 PAJTA játék-tár: Játéktári móka és 

egy előadás, Lovagi Tornák Tere
17:00 Alma zenekar koncertje, Ady Endre Mű-

velődési Ház
18:00 Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar 

térzenei koncertje, miskolctapolcai büfésor
MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Július 15-21., csütörtök- szerda, napon-

ta 16:30 Becsúszó szerelem, 19:00 Tolva-
jok társasága

Július 22-28., csütörtök-szerda, naponta 
16:30 Jeges pokol, 19:00 Valaki a túloldalon

Béke-terem:
Július 15-21., csütörtök-szerda, naponta 

19:30 Diana esküvője
Július 19-21., hétfő-szerda, naponta 17:00 

Fellini – A lélek festője
Július 17., szombat 17:00 Húsz óra
Július 18., vasárnap 17:00 Requiem
Július 22-24., csütörtök-szombat, naponta 

19:30 Új világrend
Július 22-26., csütörtök-hétfő, naponta 

17:00 David Copperfield rendkívüli élete
Július 25-28., vasárnap-szerda, naponta 

19:30 Honeyland

PROGRAMAJÁNLÓ VISSZATÉR A PONT OTT PARTY VISSZATÉR A PONT OTT PARTY 
Július 22-én ismét közösen 
várhatjuk a felsőoktatási 
ponthatárok kihirdetését a 
Szinva teraszon.

Idén sem lesz érdemes otthon 
gubbasztva várni a felsőokta-
tási ponthatárok kihirdetését a 
Miskolcon és környékén élő fi-
ataloknak. Július 22-én, egy év 
kényszerű szünet után, ismét a 
Szinva teraszra vár mindenkit 
a Pont Ott Party.

– A népszerű rendezvényt 
négy évvel ezelőtt indította el a 
Helynekem a RádióM-mel kö-
zös rendezésben. A program 
lényege az, hogy minél többen 
várják közösen az est fő attrak-
cióját, az este nyolc órát, vagyis 
a ponthirdetést. Az a tapaszta-
lat, hogy a résztvevőknek min-
dig hatalmas közösségi élmény 
együtt várni a jó vagy éppen a 
rossz hírt – mondta el a Mis-
kolci Naplónak Hankó Vanda, 
a Helynekem rendezvényszer-
vezője.

A Pont Ott Party egyébként 
országos rendezvénysorozat, 
a helyi programok szervezője 
városonként más és más. A ko-
rábbi években a Helynekem és 
a RádióM szervezte a pontváró 
partyt, idén azonban Miskolc 

önkormányzata és a Bosch is 
csatlakozott hozzájuk. Hankó 
Vanda elmondása szerint idén 
is egész napos, változatos zenei 
programmal készülnek.

– Délután kettőkor a  Before 
The Last fogja megnyitni a 
színpadi programok sorát. Ezt 
követően a nap fővédnöke, Ve-
res Pál polgármester szól a fi-
atalokhoz. A koncertek sora 
aztán a Sky Fanatic és a Z.ene-
mi fellépésével folytatódik, de 
érkezik hozzánk a Kelet Brass 

Band is, akik utcazenéléssel 
töltik majd meg a Szinva te-
raszt és a Helynekem teraszt 
is. Végül a ponthatárok ki-
hirdetését követően a szintén 
miskolci származású Dzsúd-
ló és zenekara adja nekünk a 
flow-élményt. A program há-
zigazdája ezúttal is Vályi Zsolt 
lesz, aki mellé idén egy társ-
műsorvezető is csatlakozik 
majd – sorolta.

Hankó Vanda hozzátette, a 
járvány miatti hosszú csend 

és bezártság mindenkit meg-
viselt, így vélhetően sokaknak 
lesz leírhatatlan élmény ismét 
együtt szórakozni.

A rendezvényszervező ki-
emelte, nagyon hálásak a Rá-
dióM-nek, a Boschnak és 
Miskolc önkormányzatának 
a szervezésben nyújtott segít-
ségüknek, valamint külön kö-
szönetet mondott a lapunkat is 
kiadó MIKOM Nonprofit Kft.-
nek az óriás ledfal és a technika 
biztosításáért.          Tajthy Ákos

Mindig hatalmas közösségi élmény együtt várni a jó vagy éppen a rossz hírt. Fotó: Végh Csaba

A Cine-Fest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál és a 
Dikh Tv filmpályázatot hir-
det a romák kreatív és méltó 
ábrázolásáért.

A Roma/képmás – Cigány/
másképp című pályázatra 
olyan filmeket várnak, ame-
lyekben vizuálisan, kreatí-
van, új és méltó köntösben 
mutatják be a sokszínű roma 

kultúrát, a roma hagyomá-
nyokat, az identitást, a roma 
történelmet, képzőművésze-
tet vagy akár néprajzot. A 
filmes műfaj lehet játékfilm, 
m i n i- dok u ment u m f i l m , 
etűd, kísérleti film, animá-
ció vagy éppen zenei klipek 
formájában vagy ezek krea-
tív keveréke is. A megvalósí-
tás történhet hagyományosan 
kamerával vagy akár mobilte-

lefonnal is. Minden stílus és 
technika megengedett, de a 
lényeg, hogy az elkészült al-
kotás megfeleljen a pályázat 
céljának, vagyis ötletes, új-
fajta, kreatív, romák emberi 
méltóságát megtartó és emelő 
legyen. A pályázók maximum 
5 perces alkotásokkal nevez-
hetnek augusztus 9-ig. Azo-
kat a beküldött produkciókat, 
amelyek elnyerik a szakmai 

zsűri tetszését, beválogatják 
a fesztivál versenyprogramjá-
ba, valamint a Dikh Tv-ben és 
a Dikh Tv Youtube-csatorná-
ján is közzéteszik.

A legjobb filmet 500 ezer fo-
rinttal, a legjobb ötletet, a leg-
szebb képi világot, valamint a 
közönségdíjas alkotást katego-
riánként 200 ezer forinttal dí-
jazzák. A nevezési űrlap a ci-
nefest.hu-ról tölthető le.

FILMPÁLYÁZATOT HIRDETNEKFILMPÁLYÁZATOT HIRDETNEK



Akkor és most. A múlt századi képeslap eredetijét a diósgyőri 
várromból készítették. A felvétel középpontjában az a diósgyőri 
evangélikus templom áll, mely néhány hete már szerepelt a ro-
vatunkban. Az eklektikus épület alapkövét 1898-ban tették le, 
és 1902-ben adták át, tervezője Szvetlik Mátyás és Murányi La-
jos volt. Az egytornyú és kereszt alaprajzú templom bejárata 
az északi oldalon nyílik. A templom tornya negyvenegy mé-
ter magas, benne három harang helyezkedik el. A harangokat 
a soproni Seltenhofer Frigyes öntötte 1902-ben. Közülük a 377 
kilo gramm súlyú a Magyar Rádió (Kossuth rádió) déli harang-
szójában is hallható volt. A másik kettő egy 150 kilós acélharang 
és egy 80 kilós kisharang. A háttérben kivehető a református ál-
talános iskola, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és a „Szűz Mária 
neve” római katolikus templom is. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. 

László képeslapja, Mocsári László fotója)

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

Mozaik Miskolci Napló12

Tizenötödik alkalommal rendezték meg múlt héten a Miskolci Fröccsfesztivált. A gasztronómiai eseménynek ebben az év-
ben is a Kisavas történelmi vigalmi negyede adott otthont. A rendezvényen két napon át várták ínycsiklandó gasztroélmények, 
valamint zenészek és énekesek az érdeklődőket, akik borospohárral a kezükben sétálhattak a nyitott pincék és borpontok kö-
zött, maguk keverhették ki kedvenc fröccsüket a bükki, tokaji, egri, balatoni és villányi borokból. A rendezvény a Cellarium 
Hungaricum Közhasznú Egyesület és a borházak tulajdonosainak összefogásával jött létre, kiegészülve a vendégborászokkal 
és az értékadó miskolci vendéglátósokkal. Az egyesület munkáját az Avasi Borút Egyesület, a Miskolciak az Avasért Alapít-
vány és a Szövetség a Bükki Borvidékért segítette. Fotó: Mocsári László
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Könyvújdonságok a Géniusztól 
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunk-
ban ezúttal is könyvújdonságok címét rej-
tettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat 
végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! 
Beküldési határidő: 2021. augusztus 4. 
E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A he-
lyes megfejtések beküldői között könyv

utalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváru-
ház biztosítja. 

A FRÖCCSÉ VOLT A FŐSZEREPA FRÖCCSÉ VOLT A FŐSZEREP

Ezen a héten Simont (5641), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, 
féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gaz-
dihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Miskolc, Fo-
noda u.
Fajta: európai házi macska
Kor: 1 év
Neme: kandúr
Szín: fekete
Súlya: 3,02 kg

Simon két testvérével ke-
rült be az Állategészségügyi 
Telep gondozásába. Kedves, 
szeretetéhes, félénk macska. A 
még meg nem tapasztalt, sze-
rető családra és gondoskodás-
ra vár.

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában július 18-
án, vasárnap délután 4 órá-
tól a karmelita templomból 
közvetítenek. A szentmisét 
bemutatja: Vörös András 
atya, a karmelita rend tarto-
mányfőnöke.

A diósgyőri vár felújítá-
sa miatt ebben az évben a di-
ósgyőri plébániatemplom-
ban tartják Árpád-házi Szent 
Hedvig búcsúját július 18-án, 
10 órai kezdettel, a szent erek-
lyéje jelenlétében.

A Szent Anna-templom bú-
csúját jövő vasárnap, 25-én 
tartják. Az ünnepi szentmisét 
Kozma Imre, a Máltai Szere-
tetszolgálat elnöke mutatja be. 
Kővári Ferenc Dávid testvér, 
a Szent Ferenc Kistestvérei 
közösség tagja is július 25-én 
tartja pappá szentelésének 25. 
évfordulóját a vasgyári temp-

lomban. Az ezüstmise dél-
után 4 órakor kezdődik.

Tizenöt és harmincöt év kö-
zöttiek rajzolhatnak plakátot 
a Magyar Református Misz-
sziói Szövetség pályázatára. 
Címe: Isten felé vezető utak... 
A rajzokat A4-es méretben 
várják technikai megkötött-
ség nélkül. Beadási határidő 
augusztus 31. A pályázatokat 
névvel, életkorral ellátva, mi-
nőségi szkennelés után, JPG 
formátumban az mrefmsz@
gmail.com címre kell küldeni.

Görögkatolikus lelkigya-
korlat lesz Sajópálfalán július 
22-e és 24-e között Szent Pál 
levelei alapján. További rész-
letek és jelentkezés: 0630/532-
0177.

Istentiszteletek vasár na-
pon ként 11 órakor kezdőd-
nek, kéthetente úrvacsoraosz-
tással a belvárosi evangélikus 
templomban.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Hirdetés

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

KOMPOSZT-KOMPOSZT-
HALMI  HALMI  
TÖRTÉNETEK TÖRTÉNETEK 

Ha jogi problémájuk, kér-
désük van, küldjék el szer-
kesztőségünk 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 írás-
ban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET 
JOGESET
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