
Miskolci Napló
2021. augusztus 7.  |  31. hét  |  XVIII. évfolyam 31. szám       Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

„Folyamatosan tennem  „Folyamatosan tennem  
kell valamit”kell valamit”

Rendhagyó társulati ülést tartott szombaton 
a Miskolci Nemzeti Színház: ritka, sőt példa 
nélküli a magyar színháztörténetben, hogy jú-
lius végén, a nyári szünet előtt zárják az évadot. 
Az őszinte köszönetnyilvánításokon túl szó 
esett az elmúlt hónapok embert próbára tevő 
nehézségeiről is, de alapvetően igyekeznek a 
teátrumban is pozitívan tekinteni a jövőbe.

Cikk az 5. oldalon

A közönség nem felejtette el: A közönség nem felejtette el: 
Miskolcnak kell a színházMiskolcnak kell a színház

KOMPLEX TERVEK  KOMPLEX TERVEK  
LILLAFÜRED MEGÚJÍTÁSÁRALILLAFÜRED MEGÚJÍTÁSÁRA

Mintegy másfélmilliárd forintos kormányzati támogatás-
sal tíz darab, tisztán elektromos hajtású autóbuszt szerez-
het be a Miskolc Városi Közlekedési Zrt., telephelyükön 
pedig kialakíthatják az ehhez kapcsolódó, akár az összes 
jármű egyidejű töltésére is alkalmas infrastruktúrát – je-
lentette be csütörtökön Veres Pál, Miskolc polgármestere 
és Demeter Péter, az MVK vezérigazgatója.

A városvezető örömteli-
nek nevezte azt, hogy Mis-
kolc sikeresen szerepelt a 
Zöld Busz program pályá-
zatán. „A mi vállalásunk 
az volt, hogy folytatjuk a 
korábban elindult folyama-
tot, hogy városunkat még 
zöldebbé tegyük, illeszked-
ve a Green City elveihez. A 
korszerűtlen dízelüzemű 
autóbuszok zéró emisszi-
ós, elektromos üzemű jár-
művekre cserélése remekül 

illeszkedik a zöldfejleszté-
sek sorába. Ez komoly lépés 
ezen az úton, de csupán az 
első lépés. Az MVK felada-
ta az lesz, hogy kipróbálja 
ezt a teljesen új, ámde rend-
kívül gyorsan fejlődő tech-
nológiát, és tapasztalatokat 
szerezzen ahhoz, hogy a ké-
sőbbi pályázatokon ismét 
sikeresen vehessenek részt, 
és a buszflotta korszerűsíté-
se folytatódjon” – mondta.

Folytatás a 3. oldalon

E-buszok érkeznekE-buszok érkeznek

Cölöpökön álló sétány a 
Hámori-tó körül, rendezett 
parkolók, új pavilonsor az 
Erzsébet sétányon, felújított 
Pele-lak – egyebek mellett 
ezeket tartalmazza a Velünk a 
Város-frakció által elfogadott, 
a Lillafüred komplex megújí-
tását célzó fejlesztési terv.

A Lillafüredi függőkertben, 
Herman Ottó szobránál tartott 
sajtótájékoztatót szerdán Varga 
László (MSZP) országgyűlési 

képviselő és Simon Gábor, a Ve-
lünk a Város-frakció vezetője. A 
téma Lillafüred megújításának 
terve volt. A frakció ugyanis 
arról döntött, hogy komplexen 
fejlesztené a turisztikailag na-
gyon kedvelt desztinációt. Ezzel 
felzárkóztatnák Miskolc más, 
szintén kiemelt figyelmet kapó 
területeihez. Mert, ahogy Varga 
László is sorolta: Miskolctapol-
cán nemrégiben átadták az El-
lipsum Élmény– és Strandfür-
dőt, Diósgyőrben épül a vár, a 

belvárosban, egészen pontosan 
az Avason pedig utakat, köz-
műveket újítottak fel, és hama-
rosan kezdődik a Horváth-tető, 
a kilátó rendbetétele. Lillafüre-
den viszont a függőkert felújí-
tása óta komoly előrelépés nem 
történt.

– Meggyőződésünk, hogy 
az említett négy desztinációt 
egyenlő színvonalon kell fej-
leszteni hazai és uniós forrá-
sokból. Ezért fogunk dolgoz-
ni – mondta az országgyűlési 

képviselő, megemlítve példá-
ul az Erzsébet sétány felújítá-
sát, valamint azt is, hogy a Há-
mori-tavat körüljárhatóvá kell 
tenni. – Lillafüred az elmúlt 10 
évben nem kapta meg azokat a 
forrásokat, amik szükségesek a 
fejlesztéséhez. A miskolci ön-
kormányzat átfogó program-
jait kormányra kerülve tehát 
támogatni fogjuk az Ország-
gyűlésben – hangsúlyozta Var-
ga László.

Folytatás a 3. oldalon

Amit csak lehetett, elron-
tottak az Otthon térre 
építendő új egészségházzal 
kapcsolatban. Nemcsak a 
város, hanem a civilek is – 
vélekedett lapunknak Éliás 
András építészmérnök, – 
aki maga is egy civil cso-
port tagja – az építkezéssel 
kapcsolatban néhány héttel 
ezelőtt tartott lakossági fó-
rumon is felszólalt.

Ahogyan az ismert, 2017-
ben még az előző, fideszes vá-
rosvezetés idején jelentették 
be, hogy új egészségház épül 
a Kilián-délen, csakhogy er-
ről korábban senkinek nem 
szóltak. A helyiek felháborod-

tak a tájékoztatás hiányán, fő-
ként azért, mert nem értették, 
miért nem lehet a régi épüle-
tet felújítani. A 2019-es ön-
kormányzati választás kam-
pányában is fontos téma volt 
a tervezett létesítmény, majd 
a voksolás után győztes új vá-
rosvezetés megígérte, átnézik 
a terveket, illetve hogy lehet-e 
még más módon megmenteni 
a projektet.

Ma már tudjuk: a projekt-
ben nem volt sok mozgáste-
re a vezetésnek, vagyis csak 
annyi: vagy megépíti a ren-
delőt, vagy nem. Ha az előbbi 
mellett dönt, azzal a veszély-
lyel járt volna, hogy diós-
győri városrészek maradhat-

nak háziorvosi ellátás nélkül. 
A régi épület felett ugyanis 
eljárt az idő, a mai kor köve-
telményeinek már nem felel 
meg.

– Csak idő kérdése volt, 
hogy mikor robban ki egy 
ilyen jellegű lakossági tiltako-
zás. Európában ugyanis az a 

norma, hogy ilyen volumenű 
beruházásoknál időben meg-
hallgatják az érintett város-
lakók véleményét is, ennek 
Miskolcon és úgy általában az 
országban sincs túl nagy gya-
korlata – mondja Éliás And-
rás. 

Folytatás a 2. oldalon

Konstruktív javaslatok kellenekKonstruktív javaslatok kellenek
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 munkában fegyelem és folyamatos tettrekész-
ség jellemzi Asztalos Ágnest, a Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Főosztályának megyei tiszti főorvosát. 
Már a pandémia előtt is nagy feladat volt a népegész-
ségügyi munka szervezése, azóta pedig megsokasod-
tak teendői. Azt azonban nem érzi, hogy nagyobb 
nyomás lett volna rajta, mint egyéb esetben, mert egy 
pillanatra sem volt ideje megállni.

Portré a 4. oldalon



Éliás András szerint fontos 
tanulságai vannak az Ott-
hon téri egészségház körül 
kialakult ügynek.

Folytatás az 1. oldalról
– A civil részvétel nagyon 

fontos, sok esetben törvényi 
előírás is egy-egy beruházásnál. 
Annyi történt, hogy a civileknél 
most pattant el a húr, és egy-
szerre presztízskérdéssé is vált 
az ügy számukra – teszi hozzá. 
Pedig a beruházás tulajdonkép-
pen hasznos, hiszen „ez nem 
'stadion', hanem egy egészség-
ügyi intézmény” – szögezi le 
a szakember, aki elmondta, a 
szakma egyetért abban, hogy ez 
esetben a régi rendelő felújítása 
helyett hasznosabb egy új léte-
sítmény felhúzása.

Az építész a kérdéses lakos-
sági fórumon elmondta, a ren-
delőknek otthont adó szol-
gáltatóházzal több műszaki 
probléma is van. Itt pedig meg 
is érkeztünk a másik problémá-
hoz, a szolgáltatóház jelenlegi 
állapotához, adottságaihoz.

Csak a csontváz
– Ez a létesítmény mintegy 

hetven évvel ezelőtt épült, az ak-
kori építőanyagokból, szerkeze-
tekkel, az akkori előírásoknak 
megfelelve, ráadásul mára az 
állaga meglehetősen leromlott. 
Egy felújítás során tulajdonkép-
pen csak az épület csontvázát 
lenne érdemes megtartani, pél-

dául az épületgépészetet, a te-
tőszigetelést vagy a nyílászáró-
kat teljesen cserélni kellene. Ez, 
valamint az akadálymentesítés 
(példálul lift és rámpa építése, 
közlekedők, lépcsőházak átépí-
tése stb.) és a hatályos építésze-
ti és egészségügyi előírásoknak 
megfelelő átalakítás aránytala-
nul megdrágítaná a projektet, és 
az átépítés alatt nélkülözni kell-
lene a helyi ellátást.

Józan ésszel belátható, a tör-
ténet annyi sebből vérzik, hogy 
így az épület nem menthető. 
Rendelőre viszont szükség van, 
ezért is támogatható az új épü-
let felépítése – szögezi le, hoz-
zátéve: a szolgáltatóházról sem 
szabad lemondani, csupán meg 
kell vizsgálni, mi a rentábilis 
felújítás, amelyet követően új 
funkciót lehet neki találni.

Visszatérve az új épület-
re – folytatja Éliás András –, 
bár építészetileg nem külön-
leges, de illeszkedik a Hecke-
nast Péter által megtervezett 
városrészhez. „A közterület 
rendezettebb lesz, ráadásul a 
jelenlegi városvezetés és a helyi 
képviselő sok dolgot elért, ami 
a városrészben élőknek ked-
vez: nem épül például parkoló 
a játszótér helyére, a kivágan-
dó fákat pedig pótolni fogják, 
nem is tehetnek mást, ugyanis 
erre nagyon szigorú szabályok 
vannak” – tette hozzá.

Tanulságai vannak
Bár érti a civilek felháboro-

dását, úgy gondolja, a kialakult 
helyzet nem vezet megoldáshoz.

„Nincsenek konstruktív ja-
vaslatok, és ezt így nem szabad, 

én erre figyelmeztettem a ci-
vil társaimat is. Azt gondolom, 
hogy nem kellene elengedni 
egy korszerű, megfelelő infra-
struktúrával rendelkező egész-
ségügyi intézményt. Ha viszont 
tárgyalnának egymással az 
érintettek, további finomításo-
kat még el lehetne érni az épü-
lettel és a zöld területekkel kap-
csolatban is – szögezte le Éliás 
András, aki hozzátette: az ügy-
nek komoly tanulságai vannak.

– A jövőben minden projek-
ten alaposabban, precízebben 
kell dolgozni, és már az elő-
készítőstádiumban meg kell 
mutatni a fejlesztési elképzelé-
seket a lakosságnak, társadal-
masítani kell azokat. Csak így 
lehetséges, hogy elkerüljük a 
hasonló helyzeteket – zárta.

Tajthy Ákos

Aktuális

Kiadó: MIKOM Nonprofit Kft. | felelős kiadó: Hatvani Olivér ügyvezető | Cziffra Andrea főszerkesztő-helyettes | Terjesztéssel kapcsolatos panasz, információ (h-p: 8-16 óra): +36 70 663 1261.  
Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap– és Könyvkiadó Kft. | Szerkesztőség: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9., tel.: 46/503-506, fax: 46/358-200, e-mail: info@mikom.hu, hirdetés: Bokor-Horváth Éva  
értékesítési vezető, bokor-horvath.eva@mikom.hu | ISSN 2062-5405 (nyomtatott), ISSN 2062-5642 (online) | Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban, térítésmentes.Miskolci Napló

Miskolci Napló2

A Pegasus-ügyben a kor-
mánypárt hallgatására 
válaszul üzenetet hagyott a 
Fidesz miskolci irodájának 
kapuján Hegedűs Andrea 
és Szilágyi Szabolcs. A pa-
píron egy kérdés szerepel: 
„Önt is dühíti, hogy lehall-
gatja saját kormánya?”.

A Kossuth utcában tartott 
sajtótájékoztatót pénteken a 
két országgyűlési előválasztá-
si képviselőjelölt. Az ellenzéki 
politikusok az ellen szólaltak 
fel, hogy a kormány részéről 
egyelőre semmilyen konkrét és 
egyértelmű állásfoglalás nem 
érkezett a lehallgatási ügyben.

„Kéjbotrány után kémbot-
rány” – így titulálta az elmúlt 
hónapok történéseit Hegedűs 
Andrea. Úgy vélekedett, ne-
hezen lehet jogállamnak ne-
vezni egy olyan országot, ahol 
„a kormánnyal kritikus újság-
írók, ellenzéki politikusok, üz-
letemberek magánszférájába 
betolakodhatnak”. Ráadásul 
nem csak lehallgatták őket, de 
személyes levelezéseikhez, vi-
deóikhoz, fotóikhoz is hozzá-
férhettek.

– S mindezt milyen céllal? 
Hogy a Fidesz bebetonozhas-
sa a hatalmát – vélekedett az 
ellenzéki politikus. – Ez már 
nem demokrácia, az a Fi-

desz-uralommal megszűnt lé-
tezni. Nekünk az a feladatunk, 
hogy 2022-ben felszámoljuk 
a spionkodó, megfigyelő ál-
lamvezetést. Hazánkat „visz-
szavezetjük” Európába – fo-
galmazott a DK-s, de a Jobbik, 
a Mindenki Magyarországa 
Mozgalom és a Liberálisok ál-
tal is támogatott politikus, aki 
magyarázatot vár a kormány 
részéről a kémügyekre.

Szilágyi Szabolcs annyival 
egészítette ki az elhangzotta-
kat, hogy szerinte a kormány 
„továbbra is sunnyog a kém-
botrányban”, folyamatosan 
akadályozzák az ügyet felderí-
teni hivatott Nemzetbiztonsági 
Bizottság összehívását.

– Továbbsúlyosbítja az egé-
szet, hogy magyar állampolgá-
rok adatai kerülhettek külföl-
diekhez egykori titkosszolgák 
nyilatkozatai szerint – tette 
hozzá a jobbikos jelölt. – A Fi-
desz képviselői összevissza be-
szélnek, egymásra hárítják a 
felelősséget, amivel nem csak 
hátráltatják, hogy kiderüljön 
az igazság, de viselkedésük be-
ismerő vallomás is: sárosak az 
ügyben.

A politikus azzal zárta, hogy 
„ha a kormány bevallaná, hogy 
vásároltak ilyen szoftvereket, 
és nem feltétlenül jogszerűen 
használták, akkor le kellene 
mondania”.

Kujan István

A polgármesteri körzetbe-
járások sorozata kedden 
Miskolc 1. számú választó-
kerületében folytatódott.

Az egyebek mellett a Se-
lyemrétet, a Zsarnai telepet 
és a Szentpéteri kapu egy ré-
szét is magába foglaló terület 
önkormányzati képviselője, 
Badány Lajos úgy választotta 
ki a bemutatótúra állomásait, 
hogy példákat prezentáljon 
megvalósult fejlesztésekre és 
még az önkormányzat előtt 
álló feladatokra is.

Az Eszterlánc Néphagyo-
mányőrző Óvoda Selyemré-
ti Tagóvodájában voltak már 
felújítások, sőt Badány Lajos 
mászókával is segítette az in-
tézményt, azonban Nemesi 
Ilona tagóvoda-vezető a be-
járás során további problé-
mákat sorolt: a hullámpalát 
elverte a jég, a lépcsőre linó-
leum kellene, és a szigetelés 
felújítása is sokat segítene. A 
tagóvoda-vezető önszorga-
lomból összeállított egy listát 
a megoldandó feladatokkal, 
amelyet köszönettel vettek a 
politikusok.

A Bólyai utcán a járdasza-
kasz újult meg Badány Lajos 
választókerületi alapjából. A 
képviselő elmondta, hogy to-
vábbi hasonló fejlesztéseket 

tervez a körzetben, illetve a 
lehetőségek tükrében sze-
retné aszfaltozni a zúzalékos 
utakat.

A Miskolci Állategészségügyi 
Telepen korábban lecserélték 
már a kennelek tetejét, ugyan-
akkor Szegedi Eszter telepveze-
tő elmondta, hogy gyakorlatilag 
telt házzal működnek. Javasla-
tokat is megfogalmazott: fontos 
lenne az örökbefogadási prog-
ramok népszerűsítése, illetve a 
jog erejével elejét venni annak, 
hogy egyáltalán a „gyepire” ke-
rüljenek az állatok.

Végezetül a Gyóni Géza ut-
cára látogatott el Veres Pál és 
Badány Lajos, ahol egy fel-
újított játszótér történetét is-
merhette meg a polgármester. 
A korábban használhatatlan 
állapotú terület a helyiek és 
képviselőjük társadalmi mun-

kájának, illetve a Városgaz-
da kollégáinak köszönhető-
en újult meg. Badány Lajostól 
megtudtuk, hogy a lakosok 
nagyon örültek a fejlesztésnek, 
ő pedig igyekszik folytatni a 
megkezdett munkát.

Veres Pál összegzésként el-
mondta, a többi körzethez ha-
sonló problémákkal találko-
zott a bejárás során: jelentős 
az igény például intézmény– 
és útfelújításokra. Emlékez-
tetett: azért hirdették meg a 
Nyitott Városháza programot, 
mert várják a miskolciak visz-
szajelzéseit: írják meg képvi-
selőjüknek, hogyan tehetné 
szebbé életterüket a miskolci 
önkormányzat. „Ha nem tu-
dunk a problémáról, akkor 
segíteni sem tudunk” – zárta 
gondolatait a polgármester.

Király Csaba

„EZ MÁR NEM DEMOKRÁCIA”„EZ MÁR NEM DEMOKRÁCIA” Várják a visszajelzéseketVárják a visszajelzéseket

Magyarázatot várnak a kémügyekre. Fotó: Mocsári László

A Selyemréti Tagóvodát is meglátogatták a bejárás során

„Rendelőre szükség van”„Rendelőre szükség van”

EZT ÍGY NEM SZABADEZT ÍGY NEM SZABAD

Július közepén tartottak lakossági fórumot Kilián-délen. Fotó: Beregi László

Az Avas fejlesztésével kap-
csolatban tartottak lakossági 
fórumot csütörtökön a kilá-
tó tövében.

Szunyogh László főépítész 
és Czifrusz Natália főkertész 
ismertették a kilátó, illetve a 
Horváth-tetőn található füg-
gőkertek felújításának, vala-
mint az Avastető megújítá-
sának terveit.

– Az Avas egy komplex te-
rület, és sok tennivaló van 
itt, éppen ezért dolgoztunk 
ki egy összetett stratégiát a 
terület fejlesztésével kapcso-
latban. Ez a három projekt 
viszont már a megvalósu-
lás útjára lépett olyannyira, 
hogy a Horváth-tetőn már 
munkaterületet kapott a 
kivitelező, aki hamarosan 
megkezdi a beruházást is.

Az Avasi kilátónak is készen 
vannak már a kiviteli tervei, a 
közbeszerzési eljárás is rövi-
desen elindul, melyen a ki-
vitelezőt keresik. „A harma-
dik projekt részeként a kilátó 
előtti tér újulna meg új gya-
logosfelületekkel, sétányok-
kal, egy vendéglátó egységgel 
és új parkolóval, de megújul a 
buszvégállomástól ide vezető 
út is” – tette hozzá a főépítész.

Czifrusz Natália hangsú-
lyozta, a városnak kiemelt 
célja a természeti értékek 
megőrzése. „A területen hú-
zódó gyalogösvények és ke-
rékpárutak a már meglévő és 
jelenleg is használt ösvények 
mentén haladnak, ráerősítve 
a hely természeti értékeire – 
részletezte a főkertész. Az ese-
ményről bővebb tudósítást a 
minap.hu-n olvashat.          TÁ

Az Avas fejlesztési Az Avas fejlesztési 
terveit ismertettékterveit ismertették



A járművek beszerzését és a 
hozzájuk kapcsolódó töltő-
infrastruktúra kialakítását 
közel másfélmilliárd forint-
tal támogatja a kormány.

Folytatás az 1. oldalról
Veres Pál kiemelte, nagy 

eredmény, hogy a miskolci pá-
lyázat intenzitása meghaladja 
a nyolcvan százalékot (vagy-
is a beruházás értékének alig 
húsz százalékát kell a város-
nak finanszíroznia), ugyan-
is voltak más, szintén nyertes 
pályázatok, amelyeket ará-
nyaiban kisebb összeggel tá-
mogattak.

A MVK-nak jelenleg száz-
negyvennél több üzemképes 
autóbusza van. Ebből hetven-
öt a 2015-től forgalomba állt 
CNG autóbusz, tehát körülbe-
lül hetven dízelüzemű jármű 
cseréje sürgető. A nyertes pá-
lyázatnak köszönhetően ezek 
közül válthatnak ki tízet az 
elektromos buszok jövőre.

Korszerű, környezetbarát
Demeter Péter elmondta, a 

pozitív irányú döntést köve-
tően a projekt minél gyorsabb 
lebonyolítása érdekében a 
közlekedési cég elindított egy 
feltételes közbeszerzést a jár-
művekre és az infrastruktúrá-
ra. Hozzátette, eddigi tapasz-
talataik alapján az eljárással 
kapcsolatban nagyon-nagy az 
érdeklődés.

Ami a beszerzendő buszo-
kat illeti, az MVK a pályázat-
ban nagyon pontosan meg-
határozta, mit is szeretne. „A 

beszerzendő járművek mű-
szaki felszereltsége nem tér-
het el a korszerűbb buszain-
kétól. Ez azt jelenti, hogy a 
mostaniakhoz hasonló be-
fogadóképességű, teljes egé-
szében alacsonypadlós, kli-
matizált járműveket várunk, 
melyeken van tolatóradar, 
belső kamerarendszer, kül-
ső-belső vizuális és belső au-
dio utastájékoztató-rendszer 
is. Fontos, hogy a töltőállo-
mások kialakításához a te-
lephelyen az elektromos há-
lózatot is fejlesztenünk kell, 
valamint egy új transzfor-
mátorállomást is üzembe kell 
helyezünk” – részletezte.

A pályázat benyújtását meg-
előzően az MVK egyeztetett 
olyan városok közlekedési cé-
geivel, ahol már üzemelnek 
elektromos buszok. A pécsi 
Tüke Busz volt az egyik, a Ba-

ranya megyei megyeszékhe-
lyen jelenleg tíz ilyen jármű 
üzemel.

Folyamatos csere
„Pécs hasonló vonalhá-

lózattal rendelkezik, dom-
bos-hegyes vidékekre is köz-
lekedtetnek járatokat, és ezek 
mellett is rendkívül pozitív 
tapasztalatokról számoltak 
be. Ezek alapján olyan autó-
buszokra pályázunk, melyek 
egy töltéssel minimum 250 
kilométert képesek megtenni, 
és az akkumulátorokat öt óra 
alatt teljesen fel lehet tölteni” 
– mondta a vezérigazgató, aki 
hozzátette még, a forgalomba 
állítást követően az új jármű-
veket a város minden terüle-
tén szeretnék közlekedtetni.

A miskolci közlekedési válla-
lat járműflottája egyébként az el-
múlt években nagyot fiatalodott: 

a Skodáknak köszönhetően a 
villamosok átlagéletkora jelen-
leg 7-8, a gázüzemű autóbuszo-
ké pedig 5-6 év. „A dízelüzemű 
járműveknél viszont sajnos kö-
rülbelül 19 év az átlagéletkor. A 
csere nem csak környezetvédel-
mi okból sürgető, az új, korszerű 
buszok ugyanis olcsóbban üze-
meltethetők, ritkábban hibásod-
nak meg, és magasabb színvo-
nalú szolgáltatást biztosítanak” 
– mondta az MVK első embere.

A vállalat dekarbonizáci-
ós terve értelmében a 2030-
as évek elejéig az összes dízel-
üzemű autóbuszát lecserélné, 
ezért a jövőben is indulni kí-
vánnak a hasonló, elektromos 
buszok beszerzésére kiírt pá-
lyázatokon – zárta Demeter 
Péter. Az új járművek nyolc-
tíz hónap múlva, 2022 köze-
pén állhatnak forgalomba.

Tajthy Ákos
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Cölöpökön álló sétány a 
Hámori-tó körül, rende-
zett parkolók, új pavi-
lonsor az Erzsébet sétá-
nyon, felújított Pele-lak 
– egyebek mellett ezeket 
tartalmazza a Velünk a 
Város-frakció által elfoga-
dott, a Lillafüred komplex 
megújítását célzó fejlesz-
tési terv.

Folytatás az 1. oldalról
Simon Gábor, a Velünk a 

Város frakcióvezetője továb-
bi részleteket is elárult. Fele-
levenítette: Lillafüred 1935 
óta hivatalosan is klimatikus 
gyógyhely, egészségturiszti-
kai fejlesztésekre fókuszál-
nának tehát. De mitől lesz 
komplex ez a fejlesztési cso-
mag? Attól, hogy több terület 
is megújulhat. Fontos lenne 
például, hogy a Hámori-tavat 
körül lehessen járni – a me-
redek partfal miatt úgy gon-
dolják, hogy cölöpökön álló 
sétányon lehetne ezt a leg-
kényelmesebben megtenni. 
Aztán: az egyik leginkább el-
hanyagolt rész a Palotaszálló 

mögötti Magdolna park, ezt 
szintén rendbe raknák, új nö-
vényeket telepítenének példá-
ul. Az Erzsébet sétány meg-
újítása – hangsúlyozta Simon 
Gábor – szintén nem várathat 
magára, ahogy új pavilon-
sorra is szükség van. A par-
kolókat is rendbe kell tenni, 
lehetőleg úgy, hogy a turista-
buszok is könnyen elférjenek. 
A Pele-lakot szintén felújíta-
nák. És a várat a Palotaszál-
lóval összekötő kerékpárút 
sem került le a napirendről, 
jelenleg úgy áll, hogy kézzel 
fogható közelségbe került a 
kivitelezés.

A komplex fejlesztést – az 
első becslések szerint – mint-
egy 5 milliárd forintból meg 
lehetne valósítani, és a kö-
vetkező uniós pénzügyi cik-
lusban prioritásként is fog-
ja kezelni a témát a miskolci 
városvezetés. A tervek egyéb-
ként a frakcióvezető elmon-
dása szerint kedvező fogad-
tatásra találtak az illetékes 
minisztériumnál és a turisz-
tikai ágazat irányítóinál.

Kujan István

Komplex tervek  Komplex tervek  
a megújításraa megújításra

Önrész befizetése nélkül, 
a rendelkezésre álló uniós 
források felhasználásával 
folytatná a panelprogramot 
a Demokratikus Koalíció – 
hangzott el a párt szerdai 
sajtótájékoztatóján.

Sikertörténetként indult 20 
évvel ezelőtt, 2011-ben azon-
ban bizonytalan időre felfüg-
gesztette a programot az Or-
bán-kormány. Pedig addig 
több tízezer lakás korszerűt-
len energiafogyasztását tették 
korszerűbbé és hatékonyabbá 
külső szigeteléssel, a nyílászá-
rók cseréjével, épületgépésze-
ti beavatkozásokkal.

A Demokratikus Koalíció 
(DK) folytatná a programot, 
mondta Varjú László. A DK 
alelnöke – aki az Országgyű-
lés Költségvetési Bizottságá-
nak is az elnöke – szerint sok-
kal komolyabb eredményeket 
lehetne elérni a családok tá-
mogatásában, mint amit a „re-
zsihazugsággal” kaptak.

– Hazánk 17 ezer milliárd fo-
rintot kaphat a következő uniós 
ciklusban, a program elindítá-
sához tehát rendelkezésre áll-
nak a szükséges források, csak 
politikai akarat kell: egy másik 

kormány, ami valóban az em-
berek problémáival foglalkozik 
– hangsúlyozta, hozzátéve: elő-
választási miniszterelnök-je-
löltjük, Dobrev Klára beemel-
te programjába a panellakások 
felújításának folytatását, a DK 
szeretné, ha a 2022-ben felálló 
új kormány is legalább ekkora 
hangsúlyt fektetne rá.

– A miskolciak megérdem-
lik, hogy az emeletes háza-
kat geotermikus energiával, 
napelemekkel kiegészülve 
korszerűsítsük – ezt már a 
DK, a Jobbik és a Mindenki 
Magyarországa Mozgalom 
(MMM) által támogatott He-
gedűs Andrea mondta. A me-
gye 2-es választókerületében 
induló előválasztási ország-

gyűlési képviselőjelölt véle-
ménye szerint az embereket a 
lakhatási körülményeik fog-
lalkoztatják leginkább – ke-
vésbé „húsba vágó” számukra 
például, hogy kormánypárti 
politikusok urizálnak.

– Olyan programot indítunk 
2022-ben, ahol nem kell önerőt 
fizetnie a miskolciaknak a laká-
suk korszerűsítésénél, hanem 
uniós forrásból fedeznénk a 
költségeket – emelte ki Hege-
dűs Andrea. – Sok olyan em-
ber él Miskolcon, aki az önerőt 
nem tudná biztosítani, hiszen 
több százezer forintos terhet je-
lentene egy-egy családnak. Ne-
künk az a feladatunk, hogy ezt 
biztosítsuk majd 2022 után.

KI

Folytatnák a panelprogramotFolytatnák a panelprogramot

Bazin Levente (Velünk a 
Város) önkormányzati kép-
viselő arra kéri a kormány-
pártot és helyi politikusait, 
hogy zárják le belharcai-
kat, mert annak a miskolci-
ak a kárvallottjai.

Hétfői sajtótájékoztatóján fel-
idézte, a hivatal korábbi veze-
tője – és egyben Orbán Viktor 
egykori, a titkosszolgálatokat 
felügyelő tárca nélküli minisz-
tere –, Demeter Ervin nemré-
giben az országos médiában 
beszélt arról, hogy a román tit-
kosszolgálat beszivárgott a me-
gyei kormányhivatalba és a he-
lyi Fideszbe. A kémtevékenység 
fő koordinátoraként a város 
előző polgármesterét, az idén 
januárban elhunyt Kriza Ákost 
jelölte meg. Arra is utalt, hogy a 
kémkedés azóta sem szűnt meg 
Miskolcon, az ellenzék győzel-
me után a kormányhivatalban 
összpontosult.

Az ügyben megszólalt Ku-
batov Gábor, a Fidesz párt-
igazgatója, alelnöke is, aki a 
boon.hu-nak egyebek mellett 
azt mondta, hogy Demeter 
Ervin már jobban ért a borá-

szathoz, mint a politikához, a 
köznapi történéseknek nem 
aktív részese.

– Így próbálják méltatlan 
helyzetbe hozni a volt tit-
kosszolgálati minisztert – re-
agált Kubatov szavaira Bazin 
Levente. – Ráadásul egy olyan 
személy nyilatkozta ezt, aki-
nek a neve összekapcsoló-
dik azzal a sokat emlegetett 
listával, ami választópolgá-
rokról szóló szenzitív adato-
kat (pártszimpátia, szavazási 
hajlandóság, kapcsolattartási 
adatok) is tartalmaz.

A Pegasus-botrányt is fel-
emlegetve megjegyezte, a kor-
mány jogszerűtlen adatgyűjté-

se évtizedes gyakorlat, most a 
civilek és ellenzékiek ellen vet-
nek be kémprogramot. Ezt a 
képet továbberősítik Demeter 
Ervin szavai a Miskolcon ma is 
aktívan dolgozó román kém-
hálózatról, és arról, hogy Alak-
szai Zoltán a kormányhivatal 
vezetőjeként „biztosíthat hoz-
záférést a megyében élő állam-
polgárok szenzitív adataihoz”.

Bazin Levente szerint De-
meter Ervin állításai komoly 
feszültséget okoznak a Fi-
deszben.

– Biztosra vehető, hogy 
a vele kapcsolatos állítások 
nem csak politikusi, de hi-
vatalvezetői minőségében 
is próbára teszik – rosszabb 
esetben ellehetetlenítik – 
Alakszai Zoltánt. Ennek ká-
rát a megyében, Miskolcon 
élők sínylik meg. Ezért ismé-
telten kérjük a Fideszt, hogy 
a belháborúikat minél gyor-
sabban zárják le, mert a volt 
titokminiszter állításai valódi 
nemzetbiztonsági kockázatot 
jelentenek a Miskolcon élők-
re nézve – hangsúlyozta Ba-
zin Levente.

Bájer Máté

„A Fidesz méltatlan helyzetbe „A Fidesz méltatlan helyzetbe 
hozhatja Demeter Ervint”hozhatja Demeter Ervint”
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A munkában fegyelem és 
folyamatos mozgás jellem-
zi Asztalos Ágnest, a Bor-
sod-Abaúj-Zemlén Megyei 
Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Főosztályának me-
gyei tiszti főorvosát. Már a 
pandémia előtt is nagy fel-
adat volt a népegészségügyi 
munka szervezése, azóta pe-
dig megsokasodtak teendői.

Nyíregyházán nőtt fel, ott járt 
általános és középiskolába is. Az 
orvosi egyetemet Debrecenben 
végezte el, ahol sok évfolyamtársa 
volt a borsodi megyeszékhelyről.

– A miskolciakban óriási a lo-
kálpatriotizmus, én is hamar rá-
jöttem, miért. Többen átjártunk 
Debrecenből a Bükkbe kirándul-
ni, amit mind a mai napig nagyon 
szeretek. Végül az élet úgy hozta, 
hogy itt volt álláslehetőség, és itt 
is telepedtem le – kezdte Asztalos 
Ágnes megyei tiszti főorvos.

A diploma 1992-es megszer-
zése után korábbi gyakorlata 
helyszínén, a mai Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Oktatókórház jog-
elődjénél kezdett dolgozni.

– Eredetileg szemészorvos 
szerettem volna lenni, abból a 
területből írtam a diplomamun-
kámat. Mivel azonban nem volt 
üres álláshely, döntenem kellett. 
Olyan típusú ember vagyok, aki 
nem bánkódik a múlton, a jelen-
ből kell a legtöbbet kihozni, azt 
kell jól megélni. A racionalitás 
tehát felülírta eredeti elképzelé-
semet – mondta.

Folyamatosan képzi magát
1995-ben az akkori B.-A.-Z. 

megyei ÁNTSZ-nél helyezke-
dett el járványügyi, ezen belül 
kórházhigiéné szakterületen.

– A hatósági munka teljesen 
más, mint az orvosi, mégis kö-

zel vagyunk a betegekhez és az 
egészségtudományhoz is, na-
gyon szép hivatásom van. Fő-
nököm nagyon találó metaforát 
használt a két szemlélet párhu-
zamára: minden ügy olyan, 
mintha egy beteg esetében kel-
lene megtalálnunk a betegsége 
okát, a terápia, amikor megold-
juk a problémát, majd gyógyul-
tan útjára engedjük a pácienst, 
vagyis lezárjuk az ügyet.

1998-ban szakvizsgázott köz-
egészségtanból és járványtanból. 
A szervezeten belül beosztott 
tisztiorvos volt, akinek feladatai 
közé tartozott a kórházhigiéné 
feladatain túl továbbképzések 
megszervezése és tartása is az 
egyéb járványügyi események, 
fertőzések felügyelete, nyilván-
tartása és ellenőrzése mellett.

2001-től az akkor országo-
san megkezdődött szervezett 
lakossági szűrővizsgálatok 
megyei kialakításában és mű-
ködtetésében vett részt, az első 
mammográfiai szűrővizsgála-
tok óta ma már méhnyak– és 
vastagbélszűrést is koordinál 
munkatársaival.

Folyamatosan tanult mun-
ka mellett, hogy megfeleljen a 
kor kihívásainak: szakvizsgát 
szerzett megelőző orvos– és 
népegészségtanból, másod-
diplomát szerzett egészség-
ügyi minőségirányítási és mi-
nőségfejlesztés szakterületén, 
valamint – tisztviselői jogvi-
szony, hatósági feladatellátás 
kapcsán – közigazgatási vizs-
gát is tett. Mindezzel párhuza-
mosan rendszeresen részt vett 
továbbképzéseken, illetve tart 
ilyen célból előadásokat, tan-
folyamokat. Tagja a Magyar 
Higiénikusok Társaságának. 
2005-től helyettes megyei tisz-
ti főorvosként dolgozott, 2011-
ben lett megyei tiszti főorvos.

Versenyfutás az idővel
A koronavírus-járvány kap-

csán elmondta, versenyt futot-
tak az idővel.

– Először meg kellett ismer-
nünk az új koronavírust, hogyan 
terjed, kikre veszélyes, hogyan 
lehet védekezni ellene, melyek 
a megelőzés módszerei (higié-
nés szabályok betartása, védőol-
tás), melyek a hatékony kezelési 
lehetőségek a betegellátásban. 
Már a tavaly februárban tartott 
országos tiszti főorvosi értekez-
let fő témája a felkészülés volt. A 
járványügyi intézkedések meg-
határozása mellett az alap– és 
fekvőbeteg-ellátás felkészítése és 
felkészülése ugyanilyen fontos 
volt. Mindent a lehető leggyor-
sabban, de szakszerűen és ha-
tékonyan kellett megszervezni 
és elvégezni. Tizenkét-tizenhat 
órákat dolgoztunk naponta, akár 
szombaton vagy vasárnap. Min-
den kollégám közreműködött 
ebben a munkában az eredeti 
munkakörétől függetlenül. Na-
gyon fontos volt az együttmű-
ködés a járványügyi védekezést 
irányító Megyei Védelmi Bizott-
ság tagjaival, a B.-A.-Z. megyei 
kórházzal és a városi kórházak-
kal. Óriási munka volt – mondta 
Asztalos Ágnes, aki utólag sem 
gondolja, hogy nagyobb nyomás 
lett volna rajta, mint egyéb eset-
ben, mert egy pillanatra sem volt 
ideje megállni.

Az alapvető higiéné 
fontossága

– Alaptermészetem, hogy 
folyamatosan tennem kell va-
lamit. Képtelen lennék olyan 
nagyvárosban élni, ahol órá-
kat ül az ember a dugóban. 
A népegészségügyi feladatel-
látás azt jelenti, hogy folya-
matosan felügyelni kell a jár-
ványügyi-közegészségügyi 

helyzetet, rendkívüli esemé-
nyekkor pedig azonnal be kell 
avatkoznunk. Korábban is ta-
lálkoztunk már helyzettel, csak 
kisebb volumenben és ismert 
kórokozókkal. Azonban jól 
tudjuk, hogy bármikor bár-
melyik régi patogén felbuk-
kanhat újra, és új kórokozók 
is megjelenhetnek. Most még 
nem tudjuk, hogy az új koro-
navírus hogyan marad velünk, 
milyen feladatokat ró majd a 
népegészségügyi és az egész-
ségügyi rendszerre, a megelő-
zés mit követel meg majd a la-
kosságtól, az egyéntől, illetve a 
társadalom egészétől.

A pandémia újra megmu-
tatta, milyen sokat számít a tu-
datos járványügyi biztonság, 
ezen belül a személyi higiénia, 
ami a kézmosásnál kezdődik.

– Folyamatosan meg kell ta-
nítanunk a gyerekeknek és a fi-

ataloknak az alapvető higiénét, 
amely sok más fertőző megbe-
tegedés megelőzését segíti elő. 
Az új kor kihívásainak megfe-
lelően kell a gyermekek és a fi-
atalok felé interpretálni a mon-
danivalónkat – utalt ezzel arra, 
hogy látványos és interaktív 
bemutatók, foglalkozások ösz-
szeállítására van szükség. Mos-
tanra már kiismertük a vírust, 
tudjuk, hogy csak a védőoltás 
jelent megoldást. Ezért nagyon 
fontos, hogy a fiatalok megszó-
lítása mellett minden idős em-
ber, illetve a vírus szempont-
jából veszélyeztetett csoport 
mielőbb megkapja a vakcinát.

Csak teljes odaadással és 
örömmel lehet

– Szeretném, ha létrehoz-
hatnánk új egészségfejleszté-
si programokat vagy régieket 
elevenítenénk fel. Folyama-

tos kihívást és erőfeszítést je-
lent számomra a szakembe-
reink megtartása. Kollégáim 
szakmailag elismertek, amit 
igyekeznünk kell tudományos 
igénnyel bemutatni – mondta 
a tisztifőorvos.

– Hiszek abban, hogy úgy le-
het jól végezni feladatainkat, ha 
teljes odaadással és örömmel 
végzi az ember azt a tevékeny-
séget. Én nagyon szeretem a 
munkámat, a népegészségügyi 
feladatellátásban részünkre 
biztosított szakterületeket. A 
megye lakosságának járvány-
ügyi-közegészségügyi biz-
tonságáért vagyunk felelősek 
– hangsúlyozza. „Az egészség 
időnként fontos valamennyi-
ünk számára, a népegészség-
ügy azonban mindig fontos 
valamennyiünk számára” – 
zárta Asztalos Ágnes.
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„Folyamatosan tennem kell valamit” „Folyamatosan tennem kell valamit” 

„Olyan típusú ember vagyok, aki nem bánkódik a múlton, a jelenből kell a legtöbbet kihozni”

Eluralkodik a politikai bi
zonytalanság a kilencvenes 
évek elején. A rendőrségtől ez
rével mennek nyugdíjba alig 
ötvenesztendős, rutinos rend
őrök. Annyi idejük se marad, 
hogy megosszák tapasztalata
ikat a fiatalabb kollégákkal. A 
generációs űr hirtelen olyan 
vákuumot teremt a bűn
üldözésben, amely csaknem 
egy évtizedre meghatározza a 
szervezet teljesítményét. Ked
vez az alvilágnak, erre az idő
szakra tehetők a felderítetlen 
nagy maffialeszámolások, az 
egymást követő gyilkosságok 
és a soha ki nem nyomozott 
rablások. Ócsenás József alez
redes, a miskolci kapitányság 
bűnügyi osztályvezetője ere
je teljében szerel le. Élhetné a 
fiatalos nyugdíjasok örömteli 
mindennapjait, horgászhat
na, vadászhatna, de nem ezt 
teszi. Végigaludhatja az éjsza
káit, nem csörgetik fel éjfélkor, 
és kora reggel már nem jön 
érte az ügyeletes kocsi. Még

is hiányérzete van, a rend
őri vadászösztön csak nem 
hagyja nyugton. A megyében 
elsők között váltja ki a ma
gánnyomozói vállalkozói iga
zolványt. Nem egyedül van a 
piacon, dr. Árnyasi Gyula és 
még később dr. Solymosi Ist
ván is követi a példáját.

Van köztük olyan is, aki a 
hivatali éveiben megoldatlan 
ügyeit próbálja kideríteni, de 
a többség az egyszerűbb fel
adatokra szakosodik. Ócse nás 
alezredes dilemmája, hogy 
egy vidéki Sherlock Holmes 
nem hirdetheti magát, külön
ben odavész az inkognitója. 
Ebben az időben az ügyvé
dek közül még csak kevesen 
veszik igénybe ezt a szolgálta
tást. A jól fizető céges megren
delők pedig a nagy technikai 
háttérrel rendelkező fővárosi 
irodákat bízzák meg az ipa
ri kémkedések leleplezésével, 
minden olyan, kevésbé legális 
feladattal, amellyel nem for
dulhatnak a rendőrséghez.

Ócsenás József a legtöbb 
megbízást a féltékeny há
zastársaktól kapta. Mondja 
is, sose gondolta volna, hogy 
főtiszt létére sorozatosan 
egyszerű követő, megfigye
lő detektív lesz. Magányos és 
fárasztó meló, nincs központ, 
váltásra nem számíthat, vi
szont rejtve mindent doku
mentálnia kell. Fotózik, és a 
tényleírást fizetés ellenében 
átadja a megrendelőnek, aki 
aztán azt csinál ezzel, amit 
csak akar.

Bevallja, egyszerkétszer 
lebukik. Mindannyiszor a 
félrelépő hölgyek szúrják ki 
a kocsiját a kihalt miskolc
tapolcai villasoron. Ilyen 
bármikor megeshet a frissen 
behavazott utcákban, ahol 
rajtuk kívül még egy lábnyom 
sincs, csak ő egyedül ül a ko
csiban. Kínos a szituáció, de 
eszébe se jut, hogy egyezsé
get kössön az in flagrantin 
ért párral. Noha az ajánla
tuk akár többszöröse is le

hetne, mint amennyiben a 
megbízóval megegyezett. A 
rendőri becsület, a tisztesség 
nem szűnik meg a nyugalom
ba vonulással.

Gondolom, egy volt rendőr 
mint magánnyomozó némi 
előnnyel indul a pályán. Meg
tudom, hogy erről szó sincs. 
Jogai semmivel sem többek, 
mint az egyszerű állampolgá
roké. Csak felderítést végezhet, 
semmilyen erőszakot, fizikai 
kényszert nem alkalmazhat, 
és még csak annyira se számít 
hivatalos személynek, mint 
egy polgárőr. Ugyanakkor, ha 
munkája során komolyabb 
bűncselekményre bukkan, kö
telessége az ügyet átadni volt 
kollégáinak. Megjegyzi, az 
idősebb hivatali barátai időn
ként segítettek a nyomozása
iban, a fiatalabbak viszont 
mindig elzárkóztak ettől. 
Mint volt elöljáró megértette 
őket, de mint bajtárs nehezen 
emésztette meg.

Szántó István

Jegyzet

IN FLAGRANTI TAPOLCÁNIN FLAGRANTI TAPOLCÁN

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Augusztus 9., hétfő: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:50 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Miskolci Napló (köz-
életi magazin), 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Hon-
véd7 (honvédelmi magazin), 19:35 
Üzleti negyed, 20:00 Híradó ism., 
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Kame-
rás emberek, 21:15 Képújság

Augusztus 10., kedd: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-
lentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 Magyarok a Barcáért, 20:50 
Képújság, 

Augusztus 11., szerda: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Egészségpercek, 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelen-
tés ism., 19:30 Suhanj velem! 
ism., 20:00 Híradó ism., 20:15 Idő-
járás-jelentés, 20:25 Kisebbségben 
Kárpátalján, 21:20 Képújság

Augusztus 12., csütörtök: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Promenád 
(kulturális magazin), 19:00 Híradó 
ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 

Acéllábos ism., 
20:00 Híradó ism., 
20:15 Időjárás-je-
lentés, 20:25 30+1 A Miskolc Dixie-
land Band születésnapi koncertje, 
21:20 Képújság

Augusztus 13., péntek: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Gazdasági 
Navigátor, 18:40 Ékkövek a város 
koronáján, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Bársonyos 
kisváros, 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:25 Toldi, 21:20 
Képújság

Augusztus 14., szombat: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:00 
Képújság, 18:00 Krónika (heti hír-
összefoglaló), 18:25 Miskolci Nap-
ló ism., 19:00 Krónika ism., 19:20 
Sportpercek ism., 20:00 Egész-
ségpercek ism., 20:25 Nem felej-
tünk, 22:00 Képújság

Augusztus 15., vasárnap: 07:00 
Az előző esti adás ismétlése, 11:20 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika, 18:25 Promenád (kultu-
rális magazin) ism., 19:00 Krónika 
(ism.), 19:25 Gazdasági Navigá-
tor ism., 20:00 Krónika ism., 20:20 
Költöző madarak, 21:10 Képújság



Rendhagyó társulati ülést 
tartott szombaton a Miskolci 
Nemzeti Színház: ritka, sőt 
példa nélküli a magyar szín-
háztörténetben, hogy július 
végén, a nyári szünet előtt 
zárják az évadot.

A szűk félóra – ahogy a szín-
házban megszokhattuk – fesz-
telen, laza hangulatban telt el. A 
tényleg őszinte köszönetnyilvá-
nításokon túl szó esett persze az 
elmúlt hónapok embert próbára 
tevő nehézségeiről is, de alapve-
tően igyekeznek a teátrumban is 
pozitívan tekinteni a jövőbe.

– Minden munkatársamnak 
tiszta szívemből köszönöm a 
helytállást. És köszönettel tarto-
zunk a nézőinknek, hogy nem 
felejtettek el minket – hangsú-
lyozta Béres Attila direktor, aki 
úgy fogalmazott: ebben a „lehe-
tetlen” időszakban is 117 előa-
dást játszott a társulat, ami szép 
teljesítmény.

Veres Pál polgármester azt 
emelte ki, hogy a pandémia 
alatt lehetetlenné váltak az 
együttlétek, holott a művészek, 
s így a színészek számára is az 
alkotás lételeme a közösség; kell 
a közös rezgés.

– A miskolci közönség azon-
ban nem felejtette el, milyen 
kiváló színháza van, és amikor 
már lehetett, akkor visszatértek 
az emberek; közösségként igye-
keztek segíteni az intézmény-
nek abban, hogy újra tudjon 
építkezni – fogalmazott.

Párhuzamot vont a mosta-
ni hetek-hónapok és a 200 évvel 

ezelőtti színházalapítás között. 
Akkor a miskolciak elkötelezték 
magukat amellett, hogy építenek 
egy kőszínházat, és ennek érde-
kében közösségként összefogtak.

– Nekünk kötelességünk, de 
nem is akarunk mást tenni, 
minthogy ezt az elkötelezett-
séget továbbvigyük – hangsú-
lyozta Miskolc polgármestere.

Beszélt a nehéz gazdasági 
helyzetről is, komoly tárgya-
lások eredménye lett az, hogy 
végül – a bábszínházzal együtt 
– közel 1 milliárd forintos tá-
mogatást biztosítottak a városi 
költségvetésben a színháznak.

– Fontosnak tartottuk, hogy 
egy ilyen közösséget, közös 
büszkeségünket, a színházat 
meg tudjuk tartani, ráadásul a 
korábban megszokott színvo-
nalon. Hiszem, hogy hazánk 
legjobb vidéki színháza a mis-
kolci. Elkötelezettek vagyunk, 
kell a városnak a színház. A vá-
ros támogatása az önöké min-

den tekintetben – zárta beszé-
dét Veres Pál.

Béres Attila visszavéve a szót 
rámutatott, csak úgy tud meg-
maradni Magyarország leg-
jobb társulatának a miskolci, 
ha mindenki – színház, város, 
közösségek – összefognak. Lab-
darúgó-hasonlattal mutatott rá, 
mit jelent ma hazánkban, ha 
Miskolcon bemutatót tartanak.

– Az Magyarországon ma a 
színházi közegben: esemény. 
Ahhoz tudnám hasonlítani, 
mint amikor a Felcsút focizik, az 
egy focimeccs – amikor a Barce-
lona, az egy esemény – nagy tap-
sot és nevetést váltott ki ezzel a 
párhuzammal az igazgató.

Elmondta azt is, hogy nem vé-
letlenül nem hirdettek még éva-
dot Miskolcon, miközben más 
színházak már megtették ezt.

– Vártam, várom, hogy mi 
lesz a járvány negyedik hul-
lámával; hogy a vadászati ki-
állítás előtt vagy utána jelen-

tik be. De – akkor fogalmazok 
most így – bizonyára rendesen 
fogunk játszani, és bizonyára 
bérleteket is fognak hirdetni 
– az viszont már biztos, hogy 
egy teljesen új bérletrendszert 
találtunk ki – árulta el részle-
tekbe nem belemenve.

Távozik a Miskolci Nemzeti 
Színháztól Horváth Alexandra, 
Koller Krisztián és Papp Endre, 
érkezik azonban Rudolf Szon-
ja, Béres Bence, Börcsök Olivér 
és Tegyi Kornél.

Most tényleg rövid pihenő 
jön, hiszen augusztus 24-én már 
évadnyitó társulati ülésre várják a 
színészeket, 25-én pedig elkezdő-
dik a Horizont Nemzetközi Kor-
társtánc Fesztivál. A színház és 
a város vezetői egyöntetűen azt 
mondták, nagyon bíznak abban, 
hogy nem lesz negyedik hullám, 
és minden a korábban (értsd: 
pandémia előtti) megszokott 
medrében mehet tovább.

Kujan István
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Augusztustól már össze-
sen nyolc karon várják a 
továbbtanulni vágyókat a 
Miskolci Egyetemen.

A Bartók Béla Zeneművé-
szeti Intézet augusztus 1-jé-
től karként működik tovább. 
Horváth Zita, a Miskolci 
Egyetem rektora úgy fogal-
mazott, ez a legörömtelibb 
pillanata rektori pályafutásá-
nak. – Két fejlesztés első volt 
az ötleteim között: a Bartók 
karrá váljon, illetve az Egész-
ségügyi Kar felvegye a tudo-
mányos nevet. Most mind-
kettő sikerült. Ez nem egy 
oktatásszervezési kérdés, hi-
szen szeptembertől nem vál-
toznak a mindennapok, a 
hétköznapokat tehát nem 
befolyásolja. Mérföldkő vi-
szont, mert a német rendszer-
hez hasonlóan mi, magyarok 
is karokban gondolkozunk – 
mondta. Hozzátette, az Egész-
ségtudományi Kar új nevével 
utal arra az egészségfejlesztési 
stratégiára, amit az országban 
elsőként alkottak meg a Mis-
kolci Egyetemen.

Papp Sándor is mérföld-
kőnek nevezte a Bartók kar-
rá válását. – Száz éve van 
zeneoktatás Miskolcon. 
1966-tól működik felsőfo-

kon, 1997-ben integrálódott 
a Miskolci Egyetembe, ma 
már huszonegy szakon folyik 
pedagógiai képzés, oktató-
ink kétharmada rendelkezik 
mesterfokozattal. A Bartók 
Béla nevét viselő szakképző 
intézmény pedig elsődleges 
beiskolázási központunk, de 
ma már érkeznek diákok a fő-
városból és külföldről is – so-
rolta a Bartók Béla Zenemű-
vészeti Kar dékánja.

Kiss-Tóth Emőke a nyolc-
vanas évekig emlékezett 
vissza, amikor is először 
fogalmazódott meg, hogy 

helyben képezzenek diplo-
más egészségügyi szakem-
bereket. A karnak mára ti-
zenegy képzésen csaknem 
ezer hallgatója van, akik kö-
zül sokan segédkeztek a la-
kosság Covid-szűrésében. 
Továbbá a karon biztosítják 
az egészségügyi szakem-
berek kötelező továbbkép-
zését. Ötvenkét oktatójuk 
közül huszonhatan már ren-
delkeznek PhD fokozattal, 
nyolcan most végeznek ez 
irányú képzést, hárman aka-
démiai doktorok, kilencen 
pedig professor emeritusi cí-

met kaptak az egyetemtől – 
ismertette Kiss-Tóth Emőke, 
az Egészségtudományi Kar 
dékánja.

Veres Pál két szerepkör-
ben is gratulált az új karok 
dékánjainak. – Az Universi-
tas Miskolcinensis Alapít-
vány kuratóriumi tagjaként 
és polgármesterként is célja-
im között szerepel megerősí-
teni a Miskolci Egyetemet. Je-
les esemény ez a mai nap, ami 
jól mutatja az itt folyó munka 
szakmai színvonalát – hang-
súlyozta.
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Szombaton tartotta évadzáró ülését a Miskolci Nemzeti Színház társulata. Fotó: Juhász Ákos

Kiss-Tóth Emőke, Veres Pál, Horváth Zita és Papp Sándor. Fotó: Beregi László

Energetikai korszerűsítés 
és infrastrukturális beru-
házás kezdődik a Komlós-
tetőn található Miskolci 
Batsányi János Óvoda Sze-
der Úti Tagóvodájában.

A Szeder Úti Óvoda mos-
tani épületét 1992-ben adták 
át, ami az eltelt, közel 30 év 
alatt megérett a felújításra – 
a növekvő gyerekszám miatt 
pedig a bővítésre is. A fejlesz-
téseknek köszönhetően az 
eddigi 100 helyett 125 gyer-
mek járhat majd a komforto-
sabb és energetikailag gazda-
ságosabb intézménybe.

Petránné Képes Gizella, a 
Miskolci Integrált Óvodai 
Intézmény (MIÓVI) veze-
tője elmondta, az óvodape-
dagógusok a szülők segít-
ségével csaknem egy évvel 
ezelőtt elkezdtek készü-
lődni a költözésre. Az óvo-
da berendezései átkerültek 
a Komlóstetői Református 
Általános Iskolába, a gyere-

kek pedig augusztus végén, 
a tanév kezdetével érkeznek 
meg ideiglenes állomásukra. 
Egy, az iskolától különálló 
intézményrészben lesznek, 
ami régen óvodaként mű-
ködött. Várhatóan 10 hóna-
pig lesz ez az otthonuk, mi-
alatt az óvodában tartanak a 
munkálatok.

Az energetikai felújítás és 
az infrastrukturális beru-
házás elemeit Varga And-
rea Klára alpolgármester 
részletezte: kicserélik a kül-
ső-belső nyílászárókat, a fű-
tést pedig napelemek segítik 
majd. Megújul a vízhálózat, 
a szennyvíz-elvezetés, a vil-
lámvédelem és a villamos-
hálózat is. Továbbá az épület 
bővül egy csoportszobával, 
egy fejlesztő- és egy torna-
szobával, aminek köszönhe-
tően mintegy 25 fővel nő az 
óvoda kapacitása, emellett 
az adminisztratív szobák is 
megszépülnek.

Király Csaba

Modernebb, szebb, Modernebb, szebb, 
gazdaságosabbgazdaságosabb

A közönség nem felejtette el: A közönség nem felejtette el: 
Miskolcnak kell a színházMiskolcnak kell a színház

Új karral bővült az egyetemÚj karral bővült az egyetem
A miskolci villamosköz-
lekedés százhuszonnégy 
éves évfordulója apropóján 
szervez járműkiállítást au-
gusztus 14-én délután négy 
órai kezdettel az MVK. 

Az eseményen a cégnél 
használt összes jármű meg-
tekinthető lesz. Kiállítják az 
MVK két sárga villamosát, az 
FVV 1100-ast és az 1200-ast 
is; az M5 hóseprőt, ott lesz a 
közelmúltból ismerős bécsi 
villamos, az SGP E1 és a 300-
as pótkocsija; és nem marad-
nak ki a jóból a Tatra KT8D5 
meg a jelenleg használt Skoda 
szerelvények sem.

A buszok szerelmeseire is 
gondolt az MVK: a két old-
timer, az Ikarus 620 és az Ika-
rus 31 mellett tiszteletét teszi 
a rendezvényen a nyolcvanas, 
kilencvenes évek utcaképé-
nek elmaradhatatlan szerep-
lője, az Ikarus 280 és a jelen-
leg forgalomban lévő MAN 
típusok, a 2006 óta futó 
Neoplan Centrolinerek és a 
2015-ben érkezett CNG-s 
MAN Lions City járművek is.

A járműkiállításra érkezők 
számára a helyszínen nyere-
ményjátékot is szerveznek, a 
nyeremény három MVK-s 
ajándékcsomag.

TÁ

JÁRMŰKIÁLLÍTÁSJÁRMŰKIÁLLÍTÁS

Cseléné Figula Edina, Hegedűs 
Andrea és Badány Lajos önkor-
mányzati képviselők augusztus 
11-én, szerdán 17 órától lakossági fogadóórát tartanak a 
Martinkertváros, Kisfaludy utca 37-nél.

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA



A Miskolc Holding Zrt. 15 
éves fennállása alkalmából 
készült sorozatunkban ezút-
tal a Beruházási, Építési és 
Karbantartási Igazgatóság 
munkáját ismerhetik meg az 
olvasók.

A Miskolc Holding Zrt. 
szervezeti egységeként műkö-
dő igazgatósághoz két terület 
tartozik, a Beruházási és Mű-
szaki Főmérnökség, valamint 
az Építési és Karbantartási Fő-
mérnökség.

– A Beruházási és Műszaki 
Főmérnökségünk mérnöki te-
vékenységének fő feladatköre a 
Miskolc város területén megva-
lósuló építési projektek műszaki 
ellenőrzése, az önkormányzati 
beruházások-felújítások lebo-
nyolításának műszaki támogatá-
sa, egyeztetése, koordinálása az 
előkészítési, a megvalósítási, vala-
mint az utógondozási szakaszok-
ban, az önkormányzat műszaki 
képviseletének ellátása – kezdte 
a területek bemutatását Tóth Ti-
bor igazgató. – További felada-
taink a műszaki szaktanácsadás, 
költségbecslések készítése, kü-
lönböző szintű tervdokumen-
tációk szakmai véleményezése, 
közbeszerzési eljárásokban mű-
szaki szakértői feladatok ellátá-
sa, garanciális ügyek lebonyolí-
tása, használatbavételi, üzembe 
helyezési eljárásokban való aktív 
részvétel. Mindezen túl a főmér-
nökség szakemberei látják el a 
Holding munkaszervezetében a 
miskolci ipari parkok üzemelte-
tésével, fejlesztéseivel kapcsola-
tos műszaki támogató tevékeny-
séget is.

Legjobb tudásuk szerint
Közel tízfős csapatuk va-

lamennyi műszaki terüle-
tet lefedi, azaz magasépítés, 
mélyépítés, műtárgyépítés, 

közlekedési építmények, épít-
ményvillamosság, építmény-
gépészeti szakterületen is 
rendelkeznek tapasztalt szak-
emberekkel.

– Az utóbbi évek, de nyugod-
tan mondhatunk évtizedet is, a 
város megvalósult projektjei-
nek műszaki ellenőrzését szin-
te kivétel nélkül mi végeztük. A 
közelmúltból a jelentősebbe-
ket említve, például a Miskol-
ci Állatkert és Kultúrpark bő-
vítése, az Ellipsum Élmény– és 
Strandfürdő építése, II. a János 
Pál pápa tér kialakítása, ke-
rékpárutak létesítése, számos 
óvoda és bölcsőde infrastruk-
turális és energetikai felújítása 
– részletezte Tóth Tibor.

Jelenleg is zajló projektje-
ik közül az igazgató kiemelte 
a Diósgyőri vár átépítését, a 
Herman Ottó Múzeum bővíté-
sét, a most kezdődő Művészeti 
Központ kialakítását, valamint 
az Avastető fejlesztését. – A fel-
sorolásból is látható, hogy ezen 
projektek műszaki előkészíté-
se, megvalósítása jelentős fi-
gyelmet, precizitást igénylő, 
szép mérnöki feladat, amelyet 
kollégáim nagy szakértelem-
mel, odaadással, legjobb tudá-
suk szerint igyekeznek elvé-
gezni – hangsúlyozta.

Sokrétű és változatos hi-
bákat hárítanak el

Másik részlegünk az Épí-
tőipari és Karbantartási Fő-
mérnökség – folytatta az Igaz-
gatóság bemutatását Tóth 
Tibor. Az itt dolgozók koráb-
ban a MIK Zrt.-ben látták el 
ugyanezen feladataikat egé-
szen 2017-ig, a Miskolc Hol-
ding Zrt.-be történő beolva-
dásig.

Az Építőipari és Karban-
tartási Főmérnökség tevé-
kenységei két csoportba so-
rolhatók. Az egyik a kötelező 
jelleggel ellátott feladatok: ön-
kormányzati ingatlanokhoz 
kapcsolódó felújítás és kar-
bantartás, gyors hibaelhárí-
tás, tervezett értékmegőrző és 
részleges felújítások, érintés-
védelmi vizsgálatok. A másik 
a vállalkozásjellegű feladatok: 
egyéb szervezetek, holding-
tagvállalatok megrendelésére 
végzett vagy pályázaton el-
nyert, illetve vállalkozási tevé-
kenységnek minősülő, önkor-
mányzati megbízással ellátott, 
projektjellegű feladatok elvég-
zése.

A jelenlegi városvezetés, il-
letve a Holding ingatlangazdál-
kodási szervezeti egységének 
vezetése célul tűzte ki, hogy a 

város üresen álló, leromlott ál-
lapotú lakásállományának mi-
nél nagyobb hányadát felújítsa, 
és azt utána bérbeadással hasz-
nosítsa. A közelmúltban lefoly-
tatott lakásbérleti pályázatok 
alapján erre óriási igény mu-
tatkozik a miskolciak részéről, 
rendre több mint százszoros a 
túljelentkezések száma. Főmér-
nökségünk végzi ezen lakások 
felújítását is.

Jelenleg 38 fő látja el ezeket 
a tevékenységeket, mely lét-
szám túlnyomó része tapasz-
talt szakmunkásokból áll. A 
szervezet által végzett gyors 
hibaelhárítási munka nagy-
ságrendjét szemléltetve: közel 
ötezer lakás, ezernél is több 
üzleti ingatlan és közel négy-
száz garázs hibaelhárítási fel-
adatait kell folyamatosan el-
végezni. A rendkívül sokrétű 
és változatos hibák elhárítása 
nagy szakértelmet, helyisme-

retet igényel a kollégáink ré-
széről, akikhez az év minden 
napján tíznél is több hibabeje-
lentés érkezik.

Kezelői és kivitelezői oldal-
ról is

A 15 éve fennálló Miskolc 
Holding Zrt. egyik legrégeb-
ben foglalkoztatott munkatár-
sa Kossuth József, aki az elin-
dulás napjától a mai napig az 
egykori MIK, ma már ingat-
langazdálkodás szervezeti egy-
ség munkavállalója.

– Több mint 20 éve vagyok 
diszpécser az építési és karban-
tartási főmérnökségnél. Az itt 
töltött évtizedek az előnyömre 
váltak, hiszen a kezelői és kivi-
telezői oldalról is megismertem 
a vállalatomat – minden helyen 
jól képzett, emberileg nagyon 
jó kollégákkal dolgozhattam 
együtt – mondta Kossuth József.

Egyik, mondhatni életre 

szóló emléke, amikor egyfajta 
közvetítői feladatot látott el.

– Telefonon riasztottak, hogy 
a Kilián-lakótelepen az egyik 
társasház földszinti lakásából 
ömlik ki a füst, már kint vannak 
a tűzoltók, a rendőrség, a lakók 
ki vannak menekítve az épület-
ből. A lakásban lakó idős hölgy 
azonban rajtam kívül senkit nem 
volt hajlandó beengedni. Miután 
odaértem, beszéltem vele, és en-
gem beengedett. Kiderült, hogy 
a lakásban sem gáz, sem villany 
nem volt. Mivel rántottát akart 
sütni, papírdarabokkal gyújtott 
tüzet a gáztűzhely tetején, az füs-
tölt annyira. A tüzet saját maga 
oltotta el. Én később kaptam tőle 
hálából egy tyúktojást, mert egy 
tyúkot is tartott a lakásában. So-
káig, ha arra jártam, bementem 
hozzá beszélgetni. Jólesett ne-
kem, hogy így a bizalmába foga-
dott – emlékezett vissza Kossuth 
József.

Nagy szakértelemmel, jelentős figyelemmelNagy szakértelemmel, jelentős figyelemmel

Kossuth József és Dukai Zoltán. Fotó: Beregi László

Tóth Tibor beruházási, építési és karbantartási igazgató. Fotó: Mocsári László

Aktuális Miskolci Napló6

Hirdetés

Online jegyvásárlás • www.zemplenifesztival.hu

Gyönyörű helyszínek
Remek programok
Kiváló borok

TOKAJ-HEGYALJA
LEGNAGYOBB KULTURÁLIS
FESZTIVÁLJA

Kiemelt támogatók: Hivatalos borszállító:Támogatók:

Online jegyvásárlás • www.zemplenifesztival.hu

TOKAJ-HEGYALJA
LEGNAGYOBB KULTURÁLIS
FESZTIVÁLJA

Kiemelt támogatók: Hivatalos borszállító:Támogatók:

TÁMOGASSA ÖN IS
JÓTÉKONYSÁGI 
KEZDEMÉNYEZÉSÜNKET:

JEGYBEVÉTELÜNK 50%-ÁT
AZ ÚJ KORASZÜLÖTT-
MENTŐAUTÓ VÁSÁRLÁSÁRA 
AJÁNLJUK FEL!



A Teatrom21 Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében nyolc 
helyszínen kínál művészeti 
programokat augusztus 15. 
és 21. között. A zárónapon 
Miskolc látja vendégül a ván-
dorfesztivált, ami több céllal 
valósul meg: egyfelől erősí-
teni a romák kulturális iden-
titását, másrészt a többségi 
társadalomban csökkenteni 
a cigánysággal kapcsolatos 
előítéletek szintjét – mindezt 
a művészeten keresztül.

A szervező Utcaszínhá
zi Alkotóközösség képviselői 
„Európa legnagyobb alulról 
szerveződő roma művésze
ti fesztiváljának” nevezték a 
TeatRomot, ami 2020 után 
visszatér Miskolcra. Az biz
tos, hogy kuriózum egy olyan, 
roma művészeket felvonultató 
vándorfesztivál, ami hét nap 
alatt nyolc településre látogat 
el, köztük szegregátumokba is.

Művészeti értékek, 
társadalmi üzenet

A rendezvény a logisztikai 
bravúr mellett arra is vállalko
zik, hogy a művészeti értéke
ken túl társadalmi üzeneteket 
is közvetítsen. Az Utcaszín
házi Alkotóközösség részéről 
Molnár Keresztyén Gabriella 
és Simon Balázs szervezők el
mondták, egyik céljuk, hogy a 

fesztiválon fellépő romák egy
mástól tanulva ismerjék meg a 
cigány identitás különböző ki
fejeződéseit – mint egy szak
mai találkozón.

Másfelől a TeatRom21 egy 
olyan missziót is felvállal, hogy 
segítse a romák társadalmi fel
zárkózását: megmutatja ne
kik kulturális örökségüket. Si
mon Balázs úgy fogalmazott: 
„nagyon fontos rádöbbenni
ük arra, hogy ők speciálisak és 
értékesek. Nem tekinthetnek 
magukra olyan másodrendű 
állampolgárként, akinek nin
csen se kultúrája, se nyelve” – 
utalt arra, hogy márpedig a ci
gányságnak van.

A megyeszékhely három, ro
mák által sűrűn lakott része is 
a fesztiválhelyszínek sorát bőví
ti. A lyukóvölgyi „Máltás házat”, 
a Tetemvárat és a Bábonyibér
cet a szervezők azért írták bele 

a programfüzetbe, mert ide 
nehezen jutnak el a kulturális 
programok, a helyiek pedig jel
lemzően mobilitási problémák
kal kénytelenek szembenézni. 
Reményeik szerint így azok is 
találkozhatnak a roma művé
szettel, akiknek máskor erre 
nincsen lehetőségük.

Javítani az elfogadáson
Mindemellett a többségi 

társadalom számára is komp
lex élményt kíván nyújtani 
a fesztivál. A katarzis remélt 
mellékterméke, hogy a nézők 
ráeszmélnek a roma kultúra 
egyediségére és a benne rej
lő művészeti értékekre, ennek 
következményeként pedig ta
lán csökkenhet a cigánysággal 
kapcsolatos előítéletek szintje.

Ezekkel a gondolatokkal 
könnyedén tud azonosulni 
Miskolc. Tóth Csaba, az ön

kormányzat kulturális, sport 
és rendezvényszervezési osz
tályának vezetője elmondta, a 
„Nyitott Kapuk Városa” szlo
gen része, hogy a megyeszék
hely örömmel fogadja az eltérő 
kulturális értékeket, a TeatRom 
egyik fő üzenete pedig az el
fogadás. Emellett a minőségi 
program színesíti a város kul
turális portfólióját. Mint fo
galmazott, nem volt kérdéses, 
hogy az önkormányzat támo
gatjae a rendezvényt.

A szervezők olyan települé
seket vontak be a helyszínek 
közé, ahol az Utcaszínház Al
kotóközösség egyébként is je
len van tevékenységével. Így 
került fel a TeatRom21 prog
ramtérképére Alsóvadász, 
EncsFügöd, Kázsmárk, Fuló
kércs, Abaújszolnok, Szendrő
lád, Gagybátor, illetve Miskolc.

Király Csaba

A programsorozat részleteit sajtótájékoztatón ismertették kedden. Fotó: Beregi László
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Sikeresen indult a kupak-
gyűjtős kezdeményezés 
első hete: a város külön-
böző pontjain kihelyezett 
összesen tíz tároló közül 
három már meg is telt, és 
ki is üríthették a MiReHu 
munkatársai.

Július 29én kerültek ki a 
szívalakú, piros színű kupak
gyűjtők: az Árpád utcára, a 
Stadion úti óvodához, a Szent
györgy utcára, a Klapka utcára, 
a tapolcai elágazáshoz, az Erkel 
Ferenc utcára, a Szeder utcai 
ábécéhez, az Aradi sétányra, a 
Martinkertvárosba, valamint a 
városháza udvarára.

A kihelyezést követő hé
ten három tároló (Árpád 
és Stadion utca, illetve hi
vatal) máris betöltötte hi
vatását: nagyon sokan éltek 
a lehetőséggel, és hozták el 

otthonról az összegyűjtött, 
üdítősüvegekről, ásványvi
zes palackokról megmaradt 
műanyagkupakokat. A há
rom dobozból több mint 
ötszáz liternyi zsákot tölt
hettek meg a MiReHu mun
katársai, akiknek a rendszer 
üzemeltetése köszönhető. A 
kupakok gyűjtésének és ké
sőbb hasznosításának végső 
célja a környezetvédelem, a 
műanyaghulladék mennyi
ségének csökkentése mellett 
a jótékonyság. Bizonyára en
nek is köszönhető, hogy az 
önkormányzati képviselők 
indítványára és közremű
ködésével megvalósult kez
deményezés ilyen hamar 
népszerű lett a miskolciak 
körében, például az inter
netes közösségi oldalakon is 
lelkesen propagálják a város
lakók az új lehetőséget.

Népszerűek  Népszerűek  
a kupakgyűjtők a kupakgyűjtők 

Húsz alkotó, huszonhárom 
történet, majd hetven oldalon 
– így néz ki számokban az 
Avasi értéktár Mesék a domb-
ról című kötete, amit a na-
pokban mutattak be Miskolc 
egyik emblematikus szórako-
zóhelyén, a Helynekemben.

A kulturális eseményen az 
érdeklődők mellett a szer
kesztők, szerzők is jelen vol
tak. Köztük van lapunk új
ságírója, Bájer Máté is, akinek 
Táltos című novellája került 
be a kötetbe. Máté érdeklődé
sünkre elmondta, megtisztel
tetésnek érezte azt, hogy fel
kérést kapott erre a munkára.

– Megmondom őszintén, 
hogy az elején sokat gondol
kodtam azon, hogy mit lehet
ne írni az Avasról, aztán végül 
csak megszületett az alapöt
let. Ebből aztán egy olyan 
szöveg alakult ki, ami az idő 
viszonyait nem veszi teljesen 
kötöttnek: játszódik a jelen
ben, a múltban, ahol valami
lyen szintű csoda történik az 
Avason. Aztán hogy ez pozi

tív vagy negatív irányba be
folyásolja a cselekményszá
lat, az már egy másik kérdés 
– fogalmazott sejtelmesen az 
íróújságíró.

Zemlényi Attila A vakond
ember legendáját írta meg az 
Avasi értéktár számára. Az író 
úgy fogalmazott, számára a 
megjelent kötet hívószavai vol
tak érdekesek. „Maga az Avas 
mint téma éppúgy megfogott, 
mint a szerkesztő, Papp Dénes 

személye. Ugyanis ő pont egy 
olyan ember, akinek szívesen 
adok – és a szerzők úgy általá
ban szívesen adnak kéziratot. 
Azt gondolom, hogy a kiala
kult kötet is érdekes lett, hiszen 
ez minden tekintetben miskol
ci. Nagyon bízom benne, hogy 
az írásokat sokan fogják olvas
ni” – mondta.

Papp Dénes vendégszer
kesztő azt mondta, bő félév
vel ezelőtt kapott felkérést az 
ÉszakKeleti Átjáró Egyesület
től arra, hogy az Avassal kap
csolatos tematikus kötetet ösz
szeállítsa. „Örömmel mondtam 
igent neki, éppen azért, mert a 
huszonhárom írás szerzői kivé
tel nélkül kötődnek Miskolchoz, 
van, aki Miskolcon élt, van, aki 
jelenleg is a város lakója, és ettől 
hiteles az egész” – jelentette ki.

Veres Pál, Miskolc polgár
mestere úgy fogalmazott: fon
tos az, hogy legyenek mesék az 
Avasról, hiszen minden mese 
egyegy élményen alapul. „Mi 
azt vállaltuk, hogy a sokáig mel
lőzött történelmi Avast felemel
jük, felújítjuk, rendbe hozzuk. 
Örömmel jelenthetem be, hogy 
a munka már zajlik: a Hor
váthtetőn napokon belül mun
katerületet kap a kivitelező, az 
Avastető tervezése is befejező
dik rövidesen, a kilátó felújításá
val kapcsolatban pedig jelenleg 
is zajlik a közbeszerzési eljárás. 
Bízom benne, hogy a megújuló 
Avason bárki és mindenki sok
sok új élményt tud majd átélni, 
amiből soksok új mese születik 
majd. Mert a mesékre szükség 
van” – tette hozzá a városvezető. 

Tajthy Ákos

Huszonhárom mese Miskolc hegyérőlHuszonhárom mese Miskolc hegyéről

A kötet bemutatóján a szerkesztők és a szerzők is jelen voltak a Helynekemben. Fotó: ML

PROGRAMOK
Augusztus 7., szombat
10:00 XIX. Középkori várjátékok – vásári komé-

diások, fáklyás csatajelenet, Boldogkő vára
Veterán motorok és autók találkozója, Edelény, 

Borsodi Tájház
10:30-17:30 Pajta játék-tár, Lovagi Tornák Tere
11:30-20:30 Fitt Feszt Egészségnap – Zacher Gá-

bor (18:00), Hevesi Kriszta (15:00) előadása 
mellett tánc és edzés, Lovagi Tornák Tere

17:00 Avasi Kvaterka a 10 éves Ildi Rider jubi-
leumi koncertjével (20:30), Avasi Amfite-
átrum

18:00 Helyneked – fellépésre jelentkezett a 
Premier PopSuli és Galambos Péter, Hely-
nekem

Anjou-ház lakomája, Aranykorona Történelmi 
Étterem, Hotel és Látványpince

19:30 Éjszakai fürdőzés szaunaprogramokkal, 
Miskolctapolcai Barlangfürdő

20:00 Megszólít a lélek – Csuja Imre és Czutor 
Zoltán estje, aMűvész Klubkávézó

Augusztus 8., vasárnap
Máig látogatható Stark István: Időtriptichon, 

valamint Gulyás Andrea Katalin és Kótai Ta-
más alkotópáros Törvényen kívül című kiál-
lítása a Miskolci Galériában

10:00-12:00 Népkerti gyermekprogramok, a 
népkerti játszótér melletti terület

10:30-17:30 Pajta játék-tár – Diósgyőri Arany-
sarkantyús Lovagrenddel, Lovagi Tornák 
Tere

20:30 Nyáresti dallamok – a Miskolci Nemze-
ti Színház művészeitől, Avas kapuja (Pap-
szer 2.)

Augusztus 9., hétfő
20:00 A barokk géniuszai – Orgonapont, avasi 

refortmátus templom
NB II: DVTK – Vasas, Diósgyőri Stadion
Augusztus 10., kedd
17:00 Páholy 25 – előadás a kávéházak és a 

cukrászdák világáról, Thália-ház
Augusztus 11., szerda
10:00 Szívpárnák készítése mellrákkal műtött 

nőknek, Pontközpont (Weidlich-udvar)
Augusztus 12., csütörtök
9:30 Vászonzsák festése – felnőtteknek, Pont-

központ (Weidlich-udvar)
Augusztus 13., péntek
16:30 Gyapjúmadár készítése gyerekeknek, Ke-

rekerdő Baba-Mama Ház (Árpád út 69.)
17:30 Szabadtéri mozi, Tiszaújváros, Emlékpark

18:00 GasztroPlacc, Művészetek Háza előtt
NahajPee, a Sky Fanatic egyik tagja zenél, Mis-

kolci Galéria udvara
20:00 Color Festival, Rockwell Klub
Augusztus 14., szombat
9:00 3. Lillafüred Trail – futóverseny, Kisvonat 

állomása
10:00 A legendás város – garantált tematikus 

séták, Tourinform Iroda
10:30-17:30 Pajta játék-tár – 10:30, 13:00 és 

15:30 műhelymunkákkal, Lovagi Tornák 
Tere

16:00-20:00 Vár a piac – helyi és környékbeli 
termelőkkel, diósgyőri vásártér

18:00 Mediterrán nyárest – a Miskolci Szimfo-
nikus Zenekar koncertje, Tündérkert

20:00 Burak Yeter és Lotfi Begi – buli lemezlo-
vasokkal, Lovagi Tornák Tere

Éjszakai fürdőzés, Miskolctapolcai Ellipsum Él-
mlény- és Strandfürdő

Augusztus 15., vasárnap
9:00 Miskolci termelői nap, Erzsébet tér
10:30-17:30 Pajta játék-tár – 10:30 és 13:00 

meglepő hangszerekkel, Lovagi Tornák Tere
16:00-18:00 Tapolcai gyermekprogramok, Ta-

polcai játszótér melletti terület
20:00 Mediterrán nyárest – a Miskolci Szimfo-

nikus Zenekar, Emőd, szabadtéri színpad
MOZIMŰSOR Művészetek Háza:
Uránia-terem:
Augusztus 5-11., csütörtök - szerda, na-

ponta 16:30 Croodék: Egy új kor
Augusztus 7., szombat és 9 -11., hét-

fő-szerda, naponta 19:00 Démoni
Augusztus 8., vasárnap 19:00 Blackpink
Augusztus 12-15., csütörtök - vasárnap, 

naponta 18:30 A beszéd
Augusztus 12-18., csütörtök - szerda, na-

ponta 16:30 Örökkön örökké
Béke-terem:
Augusztus 5-8., csütörtök - vasárnap, na-

ponta 19:00 A 64-es betegnapló
Augusztus 7., szombat 17:00 Egy esős nap 

New Yorkban
Augusztus 8., vasárnap 17:00 Blue Jasmine
Augusztus 9-11., hétfő - szerda, naponta 

17:00 Judy, 19:00 Lótolvajok
Augusztus 12-15., csütörtök - vasárnap, 

naponta 19:30 Bárány
Augusztus 12-18., csütörtök - szerda, na-

ponta 17:00 A kuflik és az akármi – Ebből 
még bármi lehet!

PROGRAMAJÁNLÓ 

A hegy, ami domb
Miskolc központjában emelkedik a 234 méter magas 

domb, a vulkáni eredetű "Avas hegy", mely 300-400 éves 
pincéknek ad helyet. Az Európában is egyedülálló pincékből 
és borházakból több mint 800 darab található a hegyoldal-
ban. A kezdetleges pincelukakat barokk és klasszicista stílu-
sú pincék és borházak váltották fel 1780 és 1880 között, egy 
részük napjainkban is jellegzetes építményei az Avasnak.



Hirdetés/Karrier Miskolci Napló8

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, szakmai tapasztalat. 

Szakmai önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
tapasztalattal rendelkező  

munkatársakat  
GÉPSZERELŐ LAKATOS  

munkakörbe.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)

Feltétel: szakirányú műszaki  
végzettség, szakmai tapasztalat. 

Szakmai önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. keres  
tapasztalattal rendelkező  

munkatársakat  
ESZTERGÁLYOS, SÍKKÖSZÖRŰS   

munkakörbe.

Tel.: +36 20 488 6007 (h-p: 7-15h)
BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT ÉRDEKLŐDJÖN RECEPCIÓNKON

MUNKATÁRSAT KERESÜNK 
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKASSZISZTENSI 

POZÍCIÓBA
-Azonnali kezdés-

-teljesidejű 8 órás munkavégzés-
Elvárások: OKJ-54 bizonyítvány

Előny: gépírás, számítógépes alapismeretek
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: 

ivancsoszilvia@erzsebetfurdo.hu

Az akció érvényes: 2021. augusztus 7-étől augusztus 13-áig 
Sindy kéztörlő 2 tek., 84,5/tek 219,- 169,-
Cif mosogató 500 ml utántöltő, 678/l 389,- 339,-
Clin ablaktisztító, pumpás 500 ml, 978/l 559,- 489,-
Cif foly. súroló 500 ml, 998/l 569,- 499,-
Baba tusfürdő 400 ml, 1372,5/l 599,- 549,-
Pronto bútorápoló ae., 250 ml 3196/l 949,- 799,-
Star WC-papír 24 tek., 41,62/tek 1199,- 999,-
Tomi mosópor 1,17kg, 853,84/kg 1199,- 999,-
Tomi foly. mosószer 1 l, 999/l 1199,- 999,-
Tomi mosókapszula 14 db-os, 71,35/db 1199,- 999,-
Feba gazdaságos belső falfesték 2 l, 649,5/l 1599,- 1299,-
Trikolor kerítésfesték 0,75 l, 3198,66/l 2799,- 2399,-
Trikolor kerítéslazúr, 5 l, 899,8/l 4999,- 4499,-
Héra belső falfesték (fehér) 15 l, 466,59/l 7999,- 6999,-
Héra Gold belső falfesték (fehér) 15 l, 533,26/l 8999,- 7999,-
Spanyol szandálok 30% kedvezménnyel!  5999.-tól

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

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l betanított gépkezelő l karbantartó l anyag-előkészítő  
l üzemi adminisztrátor l lakatos l targoncavezető  

l összeszerelő operátor l csomagoló
Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,  

felvesszük Önnel a kapcsolatot.Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

Érettségi bizonyítvány műszaki 
középfokú végzettséggel
Többműszakos munkarend vállalása

+36 20 986 5649
Elérhetőség:

Automatizált gyártósorok és berendezések
termelési előírásoknak megfelelő kezelése

Feladatok

Kimagasló alapbér
Teljesítményalapú bónuszrendszer 
Karrierlehetőség egy stabil vállalatnál 
Munkába járás költségének támogatása

Amit kínálunk

Gépkezelő
Piacvezető partnercégünk számára 
keresünk gépkezelő kollégát, szikszói 
munkavégzéssel!

Elvárások



Van olyan miskolci klubcsa-
pat, ahol most kezdődik, 
máshol már javában tart a 
felkészülés.

A hazai együttesek közül 
szinte elsőként, már július ötö-
dikén megkezdték az edzéseket 
a Miskolci Vízilabda Clubnál 
(MVLC). A sok új, sikerre éhes 
fiatal játékos alkotta keret ezek-
ben a napokban hosszú úszá-
sokkal szerzi meg a megfelelő 
állóképességet, és a szokásos 
módon edzőmérkőzések is vár-
nak majd az együttesre a szep-
temberi bajnoki nyitány előtt.

– Az eddig látottak alapján 
azt tudom mondani, hogy na-
gyon tetszik a csapat; lelkesek, 
betartják az utasításainkat. Bi-
zakodóan tekintek az előttünk 
álló bajnokságra – mondta Kis 
István vezetőedző.

A tervek szerint augusztus 15-
én edzőtáborba utazik a csapat, 
ahol több élvonalbeli ellenféllel 
is megmérkőzik. Addig viszont 
hazai körülmények között megy 
a munka, hiszen a keretnek időre 
van szüksége az összeszokáshoz.

– Most azt mondom, bárkit 
meglephetünk majd – tekintett 
előre Bachner András sport-
igazgató, akitől azt is megtud-
tuk, hogy bejelentkezett egy 
Bajnokok Ligájára készülő bu-
karesti csapat, ők hat napot töl-
tenének Miskolcon. De szerb 
csapatokkal is tárgyalnak fel-
készülési mérkőzésről.

A felnőtt keret mellett a klub 
egyre komolyabb eredménye-

ket elérő utánpótlás-együttesei 
sem maradnak munka nélkül.

– Hercsik Istvánnak, az 
MVLC elnökének köszönhe-
tően idén hatodik alkalommal 
rendezzük meg a nemzetközi 
MENTO Kupát. Színvonalas, 
nívós mérkőzéseket várunk az 
ifjúsági csapatoktól, fiatalja-
inknak ez lesz az első komoly 
erőfelmérője.

A héten kezdte meg a fel-
készülést a DVTK Jegesmed-
vék csapata, pénteken (lapzár-
tánk után) első edzőmeccsét is 
megvívta a DEAC ellen. A ter-
vekben további hat mérkőzés 
szerepel, köztük előbb a Győr 
elleni 13-ai, hazai derbi, majd 
egy szervezés alatt álló szlovák 
torna jön, szeptemberben pe-
dig érkezik a Fehérvár, a sort 
a Ferencváros elleni idegenbeli 
mérkőzés zárja.

Orvosi felmérésekkel kezdtek 
női kosárlabdázóink. Völgyi Pé-
ter, az Aluinvent-DVTK sport-
szakmai igazgatója korábban 
elmondta, mivel a keret nagy ré-
szét sikerült együtt tartani, így 
nem a nulláról, hanem a tavalyi 
évben lerakott alapokra építkez-
ve tudnak elkezdeni dolgozni. 
Újdonság, hogy a bajnokság tel-
jes időtartama alatt, így a playoff-
ban is egyszerre maximum há-
rom külföldi játékos lehet a 
parketten, ami fontos tényező a 
taktika kialakítása során.

Hétfőn három új arccal – 
Godó Pannival, Aleksandra 
Dmitrievaval és Sara Kuzelo-
vával – indul az edzéssorozat 
a diósgyőri női röplabdacsa-
patnál, amit a következő sze-
zontól a magyar válogatott 
korábbi szövetségi kapitánya, 
Farkas Mihály irányít. A leg-

fontosabb feladat talán az lesz, 
hogy a gárda éljen azzal a lehe-
tőséggel, ami az ölébe hullott: 
az Extraligába feljutott Gödöl-
lő ugyanis nem vállalta az in-
dulást a legmagasabb osztály-
ban, így a szövetség a DVTK-t 
kérte fel, hogy vegye át a várat-
lanul megüresedett helyet. A 
miskolci klub ezt vállalta, tud-
va azt is, hogy ehhez nagyobb 
költségvetés és plusz játékosok 
is szükségesek még.

– A harmadik héten me-
gyünk edzőtáborba Sárospa-
takra. Aztán folytatjuk a tak-
tikai-technikai felkészülést. 
Szeretnénk edzőmeccseket ját-
szani, tornán részt venni, ahol 
be tudjuk gyakorolni azokat a 
játékelemeket, amiket egy új 
csapatnál kell. Október végén 
kezdődik a bajnokság az Eb 
miatt.

Győzelemmel kezdett az 
NB II-ben a DVTK labda-
rúgócsapata. A piros-fehé-
rek Könyves Norbert góljá-
val győzték le a Csákvárt.

Hétfőn, a második fordu-
lóban – az első hazai mérkő-
zésen – egyből egy rangadó 
következik: a Vasas látogat 
Miskolcra. A soron követ-
kező mérkőzésről az első 
meccset végigjátszó, saját 
nevelésű Szűcs Kornéllal (ké-
pünkön) beszélgettünk, aki 
kiemelte, az angyalföldiek 
évek óta bizonyítják, hogy 
nagyon jó együttesük van.

– Itthon nem lehet más 
célunk, mint a három pont 
megszerzése. Felcsúton, a 
Csákvár ellen is libabőrös let-
tem, amikor meghallottam 
a hatszáz diósgyőri szurko-
lót, a stadionunkban pedig 
még többen lesznek. Köte-
lességünk bizonyítani előt-
tük, hogy meg tudunk nyerni 

minden mérkőzést. Lesz pi-
kantériája a rangadónak, de 
később derül majd ki, meny-
nyit érnek a hétfőn megszer-
zett pontok. Viszont ha meg-
verjük őket, akkor minden 
csapat félve jön majd ide – 
hangsúlyozta Szűcs.

Érdekesség, hogy Márkvárt 
Dávid, a DVTK volt csapat-
kapitánya éppen a Vasashoz 
igazolt a nyáron. Erről a vé-
dőnk azt mondta, szokott be-
szélni vele, örülni fog a talál-
kozásnak, de a mérkőzésen 
nem lesz barátság.

A klubhoz kapcsolódó hír, 
hogy hagyományteremtő 
szándékkal első alkalommal 
rendezi meg a DVTK Lab-
darúgó Sportakadémia U16-
os együtteseknek a Rakacz-
ki Kupát augusztus 10 és 14. 
között. A diósgyőriek az FC 
Košicével és a Slavia Prahá-
val kerültek egy csoportba. 
További részletek a tornáról 
a minap.hu-n olvashatók.

Megkezdi a felkészülést a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata is. Fotó: dvtk.eu
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Öt arany-, hét ezüst- és há-
rom bronzérem: Magyar-
ország ott folytatta, ahol 
múlt héten abbahagyta, és a 
pénteki állás szerint 14. az 
éremtáblázaton!

A kötöttfogásúak 77 kilo-
gram mos csoportjában 
Lőrincz Tamás olimpiai baj-
noki címet szerzett kedden, 
ezzel megkoronázva és lezárva 
pályafutását. Elsősorban test-
vérének, az egy súlycsoporttal 
feljebb szintén döntős Viktor-
nak köszönte győzelmét.

– El sem hiszem az aranyér-
met. Rio nem sikerült jól, de az  
öcsém volt az, aki továbbrug-
dosott, hogy csináljam tovább, 
miközben az ő nyakából vet-
ték el a bronzot – emlékezett 
vissza az előző olimpián tör-
téntekre a súlycsoport regnáló 
olimpiai, világ- és Európa-baj-
noka.

Testvére, Viktor másnap el-
vesztette a 87 kilogrammos 
súlycsoport döntőjét, így Ta-
más után ő ezüstöt nyert – ez 
így is szenzációs teljesítmény 
a Lőrincz fivérektől.

A héten elkezdték siker-
sportágunk, a kajak-kenu 
képviselői is – nem is akár-
hogy: parádés verseny után 
Kopasz Bálint arany-, Var-
ga Ádám pedig ezüstérmet 
szerzett kajak egyes 1000 
méteren. A 24 éves olimpi-

ai bajnok az eredményhirde-
tés után azt nyilatkozta, hogy 
kilencéves kora óta erre a 
napra készült, ez pedig 15 év 
kőkemény munkával és fo-
lyamatos lemondásokkal járt. 
Úgy fogalmazott, a győzelem 
„óriási öröm és felemelő ér-
zés” a számára. – Láttam az 
örömöt édesanyám arcán is, 
aki nagyon sokat tett azért, 
hogy idáig eljussak, felkészí-
tett, minden nap ott volt mel-
lettem, megfőzött mindenfé-
le minőségi ételt – emelte ki 
edző édesanyja, Demeter Irén 
szerepét.

A kajakosok első aranyát Tót-
ka Sándor szerezte 200 méteren. 

A 27 éves, friss ötkarikás bajnok 
az MTI-nek azt mondta, a cél-
ban örömkönnyeket hullajtott, 
miután megtudta az eredményt, 
mert először azt hitte, hogy 
olasz riválisa ért célba elsőként.

Nagy meglepetés volt a vi-
torlázó Berecz Zsombor ezüstér-
me, aki hihetetlen futam után 
maradt le az olimpiai bajnoki 
címről a finn dingi hajóosztály-
ban. Milák Kristóf aranya mel-
lé begyűjtött egy második he-
lyet is 100 pillangón, Rasovszky 
Kristóf szintén ezüstös lett 10 
kilométeren. Csipes Tamara 
egyes 500-on lett második, a 
K-2-esek 500 méteres verse-
nyében pedig a Kozák Danu-

ta, Bodonyi Dóra duó lett egy 
bronzzal gazdagabb.

Csapatsportokban felemás 
a mérleg: a kézilabdás lányok 
szépen helyt álltak a norvégok 
elleni negyeddöntőben, de vé-
gül alulmaradtak Stine Ofte-
dalékkal szemben. Ellenben 
mindkét vízilabdás csapatunk 
elődöntőbe jutott, azonban 
Bíró Attila lányai 8-6-ra ki-
kaptak a spanyoloktól, Märcz 
Tamás fiai pedig a görögöktől 
szenvedtek 9-6-os vereséget. A 
bronzéremért előbbieknek az 
orosz csapattal, utóbbiaknak a 
szerb-spanyol párharc veszte-
sével kell megküzdenie.

SP

A Lőrincz testvérek kitettek magukért a tokiói olimpián. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Már öt aranynál járnak a magyarokMár öt aranynál járnak a magyarok
Miskolcon edzőtáborozott 
múlt hétvégén a magyar 
kerekesszékes kézilab-
da-válogatott, bemutató-
mérkőzésükkel a sportágat 
népszerűsítették az egyete-
mi Körcsarnokban.

Miskolcon a Diósgyőri 
Kézilabda SE keretén belül 
sportolhatnak a kerekesszé-
kes kézilabdázók. A csapat  
hét válogatottat ad, a legutób-
bi európai tornán bronz-
érmet szereztek. A fejlődés 
fontos lépése, hogy Szeged 
után Miskolcon is indult ke-
rekesszékes szakosztály.

Itt kézilabdázik Tápai Já-
nos válogatott átlövő is. Azt 
mondja, az egész életéhez 
sokat ad hozzá a sport. – Ez 
egy baráti társaság, és mind-
annyian büszkék vagyunk, 
hogy Miskolcot képviselhet-
jük a versenyeken.

– Jó volt látni a játékosok 
elszántságát, komoly sporttel-
jesítménnyel büszkélkedhet-
nek – mondta a mérkőzésre 
kilátogató Veres Pál. A pol-
gármester hangsúlyozta, azt 
szeretnék, hogy minél töb-
ben sportoljanak a városban, 
és fontos, hogy a parasport is 
képviselve legyen Miskolcon. 
– Amennyire lehet, szeret-
nénk támogatni őket.

Oláh Eleonóra, a Diósgyőri 
Kézilabda SE elnöke elmondta, 
szeretnék növelni a létszámot, 
nyitnak a sérült gyerekek felé 
is. Az edzések szeptemberben 
kezdődnek a jezsuita gimnázi-
umban, várják a jelentkezőket.

A bemutatómérkőzésen je-
len volt Szappanos István, a 
Magyar Kézilabda-szövetség 
parasport albizottságának el-
nöke, aki támogatásáról biz-
tosította a miskolci klubot.

Kujan István

Büszkék a válogatottságra. Fotó: Juhász Ákos

Bázisuk lett MiskolcBázisuk lett Miskolc

Sikeres kezdés, majd Sikeres kezdés, majd 
rangadórangadó
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MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

Ügyfélszolgálati irodáink helyéről és nyitvatartásáról 
bővebben honlapunkon a www.bmhnonprofit.hu 
weboldalon tájékozódhatnak.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  

miskolci ügyfélszolgálati irodánk  
(3527 Miskolc, József Attila utca 53.)  

költözés miatt   

2021. augusztus 20 – augusztus 31.  
között zárva tart.

A költözés ideje alatt személyes ügyintézésre a legközelebbi 
3770 Sajószentpéter, Kossuth út 183. szám alatt található 

ügyfélszolgálati irodánkban lesz lehetőség. 

A miskolci ügyfélszolgálati irodánk 2021. szeptember 1-jétől 
új helyen, a 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 28. szám alatt 

(Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben) folytatja működését, ahol 
változatlan nyitvatartási időben állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

 

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

MISKOLC

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

ÉS PRÓBAHORDÁS!

Szentpál i u. 1

/Centrum áruházzal szemben/

06 (1) 770 0853

06 (70) 423 7362

HALLÓKÉSZÜLÉK AKCIÓ

A TERMÉSZETES

HALLÁS

Widex U30 tel jes ár:

39.900 Ft

Egyeztessen velünk időpontot!

Az akció 2021 . 09. 04-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Akciós

hal lókészülék vásárlása kizárólag tel jeskörű audiológiai vizsgálat

után lehetséges, ha a hal láscsökkenés megfelelően el látható a

készülékkel . A vizsgálat és az i l lesztés a szakmai irányelvek

maximál is betartásával történik.

•  Első és második trimeszteri genetikai  
ultrahangszűrés: 12-13 és 18-20 hetes terhességi 
korban részletes genetikai ultrahangvizsgálat.

-   Első trimeszteri kromoszómarendellenesség- 
szűrés (Down-, Edwards-, Patau-szindrómák szűrése) 
nagy pontosságú, FMF alapú kombinált teszttel: 
ultrahangvizsgálat és anyai vérből lepényi fehérjék 
laboratóriumi vizsgálata, kockázatbecslés FMF-szoft-
verrel a három leggyakoribb kromoszómarendelle-
nességre.

-  Első trimeszteri kiterjesztett kombinált teszt:  
kromoszómarendellenesség-szűrés és a korai ter-
hességi preeclampsia/toxémia nevű anyai beteg-
ség szűrése, mellyel a koraszülés egyik leggyakoribb 
oka szűrhető és előzhető meg.

-  Nagy pontosságú, anyai vérben keringő magzati 
DNS-alapú szűrőtesztek (NIFTY, TRISOMY).

MAGZATOM DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT KFT.

Időpontkérés: 06-30/497 0997, hétköznap napközben

Magzatom Diagnosztikai Központ Kft.,
Miskolc, Eger

Dr. Fülöp Viktor
klinikai genetikus, szülész-nőgyógyász szakorvos,

FMF és ISUOG akkreditált ultrahangvizsgáló

Az európai uniós szabályoknak 
megfelelő  ANTIGÉN GYORSTESZT

15.000 Ft helyett CSAK 7.500 FT
Utazzon és nyaraljon szabadon! EU-s QR-kóddal ellátott 
digitális Covid-igazolvány igényléséhez is alkalmas.

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT ÉRDEKLŐDJÖN RECEPCIÓNKON
3530 MISKOLC, ERZSÉBET TÉR 4. +36 46 200 275

Apróhirdetés
Miskolc belvárosában zárt 
udvaros társasházi, 36 m2-es 
lakás földszinten eladó. Ára: 
14,5 M Ft. Érdeklődni: estefe-
lé 0620/364-2941

A mindennapos stresszt is 
oldják a Phuket Spa és Masz-
százsszalonban. Az Arany 
János 4. szám alatt többféle, 
akár kétórás thai masszázst 
is kérhet a vendég. De baráti 
társaságok, rokonok is ella-
zulhatnak együtt a távol-
keletről érkezett, hivatásos 
masszőrök kezei alatt.

A nyugalom szigete jelenik 
meg a szalonba belépők előtt. A 
vendégeknek semmit nem kell 
magukkal hozniuk, bármilyen ru-
hában érkezhetnek, fogalmazott 
a recepciósként dolgozó Kovács 
Viktória. – Fel vagyunk készül-
ve elég törülközővel, ruhával és 
papuccsal, attól függően, hogy 
mit választ a vendég – utalt ez-
zel arra, hogy a thai masszázsok 
számos fajtája megtalálható ná-
luk. – Van tradicionális, talp- és 
olajos masszázs, de több cso-
magot is összeállítottunk, illetve 
menedzsermasszázst választhat-
nak, amit mindenkinek ajánlunk. 
Rendszeresen járnak hozzánk 
sportolók és gyermekek is – 
mondta.

Különböző fokozatot és időt vá-
laszthatnak a szalonba betérők: 
gyenge, közepes és erős, tizenöttől 
százhúsz percig.

A mozgásszervi betegségek 
jó része a helytelen testtartástól 
alakul ki, de a mindennapi stressz 

tünetei lehetnek például króni-
kus fájdalmak.

A thai masszázs az egyik leg-
hatékonyabb masszázsfajta, ami 
mintegy kétezerötszáz éves. Cél-
ja a szabad energiaáramlás bizto-
sítása, fájdalmak és merevségek 
oldása, rugalmas, hajlékony, elen-
gedett állapot létrehozása, rugal-
massá, selymessé teszi a bőrt, és 
elősegíti a szervezet méregtelení-
tését, a salakanyagok eltávolítását, 
valamint serkenti a belső szervek 
működését. Lazító, feszültségoldó 
és fájadalomcsillapító hatású. Utá-
na azt tapasztjuk, hogy testileg és 
szellemileg frissebbek, aktívabbak, 
kiegyensúlyozottabbak vagyunk. 
Csak néhány kizáró tényező van: 

például a súlyosabb gerincferdü-
lés, a bélelzáródás vagy a terhesség 
első négy hónapja.

Osvárth Brigitta elmondta, van 
olyan masszázs, amihez egy speciá-
lisan kialakított székbe ül a vendég, 
máskor masszázságyra fekszik fel. 
– Némelyiket a földön végzik, mert 
nemcsak tenyérrel és ujjhegyekkel, 
hanem térddel, talppal és könyök-
kel is dolgoznak a masszőrök.

Mindennap délelőtt fél 10-től 
este fél 10-ig tart nyitva a Phuket 
Spa és Masszázs, ahova a 30/8787-
008-as telefonszámon is bejelent-
kezhetnek a vendégek, akik majd 
a kezelések által képesek elérni a 
folyamatos jó közérzetet és a ki-
egyensúlyozott mindennapokat.

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

Távolkeleti frissítő Miskolc Távolkeleti frissítő Miskolc 
szívébenszívében



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

Akkor és most. Heti képeslapunk a vasgyári Nagyvendéglő 
épületét, valamint az előtte lévő hangulatos sétányt ábrázolja.
Az 1871-ben felépült Nagyvendéglő komoly szerepet töltött be a 
néhai Vasgyár társadalmi életében. Mai, emeletes kialakítását több 
ütemben kapta meg, utolsó átalakítására 1914-15-ben került sor, 
a képeslap tehát biztosan ezt követően készült. Az épületben, a 
földszinten három étterem, egy kávéház és egy olvasóterem volt 
a munkások számára, míg az emeleten a tisztviselőknek három ét-
termet, egy dísztermet és egy biliárdszobát alakítottak ki. A munká-
sok és tisztviselők mellett itt étkeztek a gyár vendégei, de kedvelt 
szórakozóhely volt az 1898-ra felépült Árnyaskert is. A komplexum 
később irodaépület lett, a kétezres évektől pedig oktatási funkciót 
kapott. A homlokzaton árulkodó felirat szerint jelenleg az Alterna-
tíva Életfa Általános Iskola működik a Sétány utca 1. szám alatt.
(Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)
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Gyermeki álmodozásként indult, mára pedig a reményt szimbolizáló Guinness-rekord lett Arnóczki Istvánné gyűjteménye, 
ami Harsányból Miskolcra költözött. A Mackó Mama Kuckója névre keresztelt kiállítás több mint húszezer plüssfigurával 
nyílt meg a Szinvaparkban. Arnóczki Istvánné, azaz Mackó Mama története gyerekkorában indult. Mint elmondta, nehéz 
körülmények között nőtt fel, ami miatt nem lehettek játékmackói sem, holott nagyon vágyott egyre, aminek oly’ sok kortársá-
hoz hasonlóan elmesélhette volna érzéseit. Innen jött a gyűjtőszenvedély, aminek részeként két éve Guiness-rekordot döntött 
– hivatalosan 20 367 plüssfigurával. Mivel ez a szám azóta is folyamatosan emelkedik, a gyűjtemény kinőtte eddigi harsányi 
lakhelyét. A Szinvapark felajánlotta egy üresen álló üzlethelyiségét, ahol az apróságok kiállítás formájában ámulhatnak a ha-
talmas számú plüssfigurán, és ismerhetik meg Vali néni történetét. A kiállítás belépőjegyeinek megfizetésével Vali néni ala-
pítványának működését támogatják a látogatók: Mackó Mama országszerte adományokkal igyekszik szebbé tenni a rászoruló 
gyerekek mindennapjait. Fotó: Beregi László

GazdikeresőGazdikereső

MEGNYÍLT MACKÓ MAMA MEGNYÍLT MACKÓ MAMA 
„REMÉNYKUCKÓJA”„REMÉNYKUCKÓJA”

Ezen a héten Pankát (5647), 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 tele-
fonszámon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: 
Miskolc, Pesti út
Fajta: európai házimacska
Kor: 1 év
Neme: nőstény
Szín: szürke cirmos
Súlya: 2 kg

Bájos, szeretethető macska. 
Pankát egy nagyáruház parko-
lójában gondozták és szerették, 
mielőtt bekerült a telep gondo-
zásába. Remek társ és kitűnő 
családtag válna belőle. Ajánlha-
tó családba, gyerekek mellé is.

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
augusztus 8-án, vasár-
nap délután 4 órától a 
Jézus-kúti búcsút közvetí-
tik. A szentmisét bemu-
tatja: Holló Gábor atya, 
a Szent Anna-templom 
káplánja. 

A Szent Anna egyházköz-
ség „kisbúcsúját” augusztus 
8-án az Avasalja utcai Jézus 
kútjánál tartják. Az ünnepi 
szentmise 10 órakor kezdő-
dik, ezért ezen a vasárnapon 
a templomban elmaradnak 
a 9 és 10:30 órai szentmisék. 
Jövő vasárnap, 15-én lesz a 
Minorita templom Nagy-
boldogasszony-búcsúja. A 
negyed 12-kor kezdődő ün-
nepi szentmisét Szalkai Z. 

József minorita plébános 
mutatja be, szónoka Bodnár 
Attila mátészalkai görögka-
tolikus iskolalelkész lesz.

Tanszergyűjtést szervez 
a Magyar Református Sze-
retetszolgálat Alapítvány 
hátrányos helyzetű gyer-
mekek családjainak a tan-
évkezdésig. Tárgyi adomá-
nyok és anyagi támogatás 
felajánlására is van lehető-
ség. Részletek: simon.anna-
maria@jobbadni.hu. CIB 
Bank: 10702019-85008898-
51100005, közleménybe: 
Tanszergyűjtés.

Posztgraduális képzést 
indít a nyíregyházi Szent 
Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskola. Je-
lentkezni augusztus 11-éig 
lehet.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Hirdetés

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

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

KOMPOSZT-KOMPOSZT-
HALMI  HALMI  
TÖRTÉNETEK TÖRTÉNETEK 

Könyvújdonságok a Géniusztól 
1

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. szeptember 1. 
E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes 
megfejtések beküldői között könyvutal-

ványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biz-
tosítja.  Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Itt az idő; Dal a 
sötétben; Légyott Isztambulban; Az auschwitzi hegedűs. 
Nyertesek: Pásztor Anita (Miskolc) és dr. Szabó Ottó (Mis-
kolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
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