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Új tulajdonosra vár  Új tulajdonosra vár  
az egykori Hámor étteremaz egykori Hámor étterem A közelmúltban debütált a Bohemian 

Betyars Makuka című száma és a hozzá 
tartozó klip. A lokálpatrióta muzsika kap-
csán Palágyi Máté „Kakassal”, a zenekar 
hegedűs-énekesével egyebek mellett arról 
is beszélgettünk, hogy mennyire kellett 
elmagyarázni a nem helyi rajongóknak 
a számunkra ismerős szavak jelentését, 
vagy miért szorongat Kakas egy tyúkot a 
klipben.

Interjú a 7. oldalon

Jösztök lajbiban makukázni?Jösztök lajbiban makukázni?

LEBONTJÁK  LEBONTJÁK  
AZ ITC-SZÉKHÁZATAZ ITC-SZÉKHÁZAT

Miskolc mellett az ország-
ban három önkormányzat 
tűzte ki zászlajára a rész-
vételiség támogatását. De 
mi is ez a többség számára 
ismeretlen kifejezés?

Kovács Kamillával, a vá-
ros civil részvételi referen-
sével és Varga Andrea alpol-
gármesterrel beszélgettünk 
arról a híd szerepről, amit a 
pozíció képez a tenni vágyó 
közösségek és az őket segíte-
ni akaró önkormányzat kö-
zött.

A modern demokráci-
ák képviseleti kormányzás 
mentén működnek: bizo-
nyos időnként megválaszt-
juk az általunk legalkalma-

sabbnak vélt személyt arra, 
hogy képviselje az érdeke-
inket a döntéshozói szin-
ten, hiszen mi nem érünk rá, 
hogy kiálljunk saját magun-
kért: dolgozni kell, a család-
dal lenni – élni az életünket. 
Mára el is felejtettük, hogy 
létezett egyszer egy bizo-
nyos részvételi demokrácia. 
Az ókori görögöknek kö-
szönhetjük ezt a találmányt. 
Számukra magától értetődő 
volt, hogy aki csak akar, jelen 
lehet a döntéshozatalban. 

Nemzetközi szinten egyre 
több, évtizedekre visszanyú-
ló sikeres példa jelenik meg 
a részvételiség visszahozata-
lával kapcsolatban.

Folytatás a 5. oldalon

Együtt tanuljuk  Együtt tanuljuk  
a részvételiségeta részvételiséget

Az épületet 2018-ban még 
a kormánynegyed központi 
tömbjének szánták, 2020-
ban azonban a Miskolc TV 
kérdésére ismerte el a kor-
mányhivatal: a bejelentett 
felújítás elmarad.

Lebontják a miskolci ITC- 
székházat, a munkálatokra két-
milliárd forintot biztosít a kor-
mányzat. Az egykori pártház 
bontásáról Alakszai Zoltán a 

megyei kormányhivatal veze-
tője Csöbör Katalinnal, a térség 
fideszes országgyűlési képvi-
selőjével együtt sajtótájékozta-
tón számolt be szerdán délelőtt, 
ahová azonban nem hívták 
meg a városi televízió és lapunk 
munkatársait.

A kormánymegbízott kö-
zösségi oldalán úgy fogal-
maz, az ITC-székház terüle-
tét rövidesen ismét a miskolci 
polgárok vehetik birtokba: 

kezdeményezésükre döntés 
született a felújításra alkal-
matlan, rossz műszaki állapo-
tú, évek óta nagyrészt üresen 
álló ingatlan bontásáról, a he-
lyén pedig közösségi parkot 
hoznának létre.

A bontáshoz és a parkfejlesz-
téshez a kormány biztosítja a 
forrást, a tervezést és a városve-
zetéssel már korábban megkez-
dett egyeztetéseket folytatják, 
a beruházás részleteiről pedig 

Miskolc közvéleményét folya-
matosan tájékoztatni fogják.

Az ITC-ként ismert épületet 
1978-ra építették fel Dósa Ká-
roly tervei alapján. A komp-
lexum a szocializmus idején 
az MSZMP pártszékházaként 
funkcionált, az előtte álló 
közteret pedig nem Mind-
szent térnek, hanem a Ma-
gyar-szovjet barátság terének 
hívták.

Folytatás a 3. oldalon

Az Avas-rehabilitáció során 
nemcsak az új attrakciók 
telepítése, hanem a termé-
szeti értékek védelme is 
nagy hangsúlyt kap.

A Horváth-tető felújítá-
sával és az ottani teraszok 
funkciókkal való megtöltésé-
vel kezdődik meg a történel-
mi Avas fejlesztése. Ahogyan 
arról korábban lapunk is be-
számolt, a kivitelező itt már 
munkaterületet kapott, a 
munkálatok rövidesen meg-
kezdődnek, ez azonban a te-
rület komplex fejlesztésének 
csak egy eleme. Megújulnak 
a sétányok, az Avasi kilátó 
és a tervek szerint az Avaste-

tő hatalmas zöldterületeit is 
megújítanák.

Badány Lajos alpolgár-
mester szerint a projekttel 
Miskolc célja az, hogy a tör-
ténelmi Avast visszaadják 
a miskolciaknak, de fontos 
célkitűzés az is, hogy a vá-
ros iránt érdeklődő turisták 
is hasznos időt tölthessenek a 
területen.

– Miskolcnak négy na-
gyon fontos turisztikai 
desztinációja van: Miskolc-
tapolca, a Diósgyőri vár és 
környezete, Lillafüred és a 
belváros. Városvezetőként 
örömteli látni, hogy jelen 
pillanatban szinte minde-
gyik területen fejlesztések 

zajlanak: a tapolcai Ellip-
sum fürdőt a közelmúltban 
adtuk át, a vár újjáépítése 
jelenleg is zajlik, de Lilla-

füreddel kapcsolatban is a 
napokban jelenthettünk be 
egy fejlesztési csomagot.

Folytatás a 3. oldalon.

Visszaadnák az Avast a miskolciaknakVisszaadnák az Avast a miskolciaknak
Hirdetés
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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 Kiss Ernő utca szomszédságában ta-
lálható, szebb napokat is megélt épület né-
hány hete ismét a figyelem középpontjába 
került, tulajdonosa a Bükkvidéki Vendég-
látó Zrt. ugyanis újból meghirdette azt. 
Ennek apropóján látogattuk meg a Há-
mort, ahol alkalmi tárlatvezetőnk, Debre-
ceni László kísért a hatalmas ingatlanon.

Cikk az 5. oldalon



Az ország klímacselekvési ter-
ve szerint rövidesen már csak 
elektromos buszokat vásárol-
hatnak majd a nagyvárosok.

Tíz új elektromos autóbusz-
szal gazdagodik 2022-ben a 
Miskolc Városi Közlekedé-
si Zrt. autóbuszflottája – erről 
éppen egy hete számoltunk 
be a Miskolci Naplóban. Az 
új járművek zéró emissziósak, 
ami nagyjából annyit jelent, 
hogy egyáltalán nem juttatnak 
szén-dioxidot a légkörbe.

A környezetünk védelme ma-
napság nem lehet elég aktuális, 
elég csak arra gondolni, hogy a 
napokban az eddigi legsürgetőbb 
jelentését adta ki a klímaválto-
zásról az ENSZ Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testülete. Eszerint 
a döntő pillanatban vagyunk, ha 
tovább folytatjuk a klíma– és ter-
mészetpusztító tevékenységeket, 
a század végére 2-3 fokos átlag-
hőmérséklet emelkedés állhat be, 
ami felmérhetetlen következmé-
nyekkel járhat.

Hazánk klímacselekvési ter-
ve számos, a környezetünk vé-
delmére irányuló intézkedést 
tartalmaz. Ennek egyike, hogy 
2022-től a városi közlekedésben 
minden 25 ezer fő feletti város-
ban csak elektromos buszokat le-
het forgalomba állítani.

Kedvező tapasztalatok
Pécsett, a helyi közlekedést bo-

nyolító Tüke Busz Zrt.-nél éppen 
egy éve, 2020 júliusában adták át 
az első tíz ilyen járművet. A cég-
nél érdeklődésünkre nagyon po-
zitív üzemeltetési tapasztalatok-
ról számoltak be.

– A buszok teljesen környe-
zetbarát hajtással rendelkeznek, 
ráadásul az üzemanyag felhasz-
nálást összehasonlítva az eltérő 
üzemű autóbuszokhoz képest 
hatvan százalékos megtakarítás 
tapasztalható – írták.

A járműveket az utasok és a 
sofőrök is hamar megszerették, 
bár utóbbiaknak azért szokniuk 
kellett az új buszok irányítását, 
a Tüke Busz szerint ugyanis az 
elektromos autóbuszok műsza-
ki, valamint menetdinamikai tu-

lajdonságai eltérnek a megszo-
kott dízel járművekétől. Ennek 
ellenére is megéri őket használ-
ni, jól bírják az emelkedőket, egy 
töltéssel átlagosan 280 kilomé-
tert tudnak megtenni még a he-
gyi vonalakra közlekedő járatok 
esetében is, de többször előfor-
dult már jóval 300 kilométer fe-
letti távolság teljesítése is a napi 
üzemidő alatt.

Valóban környezetkímélő
A válaszok tükrében nem 

meglepő, hogy a Zöld Busz prog-
ramban újabb nyolc jármű be-
szerzésére pályáztak, sikerrel. En-
nek keretein belül szerezheti be 
az MVK új e-buszait a hozzájuk 
kapcsolódó töltőinfrastruktúrá-
val együtt. A miskolci közleke-
dési cég megkeresésünkre úgy 

nyilatkozott, örülnek a nyertes 
pályázatnak, mert az e-buszok 
beszerzésével lehetőség nyílhat 
arra, hogy folytassák a valóban 
környezetkímélő közúti közös-
ségi közlekedés bevezetését Mis-
kolcon, és tapasztalatokat szerez-
zenek az új technológiát jelentő 
járművek üzemeltetésében.

– A beruházás megvalósulá-
sa esetén a tíz elektromos busz 
ugyanennyi dízelüzemű kocsit 
vált ki, ami azért nagyon fontos, 
mert ezek szén-dioxid kibocsá-
tását megszüntetve, összesen évi 
1614 tonna káros-anyag kibo-
csátás csökkenés érhető el a vá-
rosban – hangsúlyozta az MVK 
hozzátéve: a következő időszak-
ban kiírandó hasonló pályázato-
kon szintén indulni szeretnének.

Tajthy Ákos

Aktuális
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Az országgyűlési képviselő 
a helyi közösségi rendezvé-
nyek szervezését és a szoci-
álisan rászoruló miskolcia-
kat támogatja.

A Covid-járvány károsult-
jainak megsegítésére hívta fel 
a figyelmet szerdai sajtótájé-
koztatóján Varga László. Az 
MSZP-s országgyűlési kép-
viselő emlékeztetett, a pan-
démia ideje alatt képviselői 
tiszteletdíjának jelentős ré-
szét ajánlotta fel a járvány el-
leni védekezéshez.

– A felajánlással szociális és 
közösségi célokat is támoga-
tok. A járvány alatt rendsze-
resen segítettem a védőeszkö-
zök, maszkok, tisztítószerek 
beszerzését, amikor pedig arra 
volt szükség, tartós élelmisze-
reket tartalmazó csomagok-
kal segítettem a rászorulókat 
– mondta Varga László.

A miskolci kötődésű poli-
tikus most úgy döntött, szű-
kebb pátriájában segít: sa-
ját jövedelméből ajánl fel 
egymillió forintot miskol-
ci ügyekre. Varga László el-
mondta, a járványnak többek 
közt a közösségek voltak az 
elszenvedői, ezért az összeg 
feléből a nyáron megrende-
zendő kisebb rendezvényeket 
támogatja. A városvezetés-
sel való egyeztetést követő-

en pedig ötszázezer forinttal 
a június vége óta Miskolcon 
működő Krízisalaphoz járul 
hozzá a képviselő, amellyel a 
járvány miatt nehéz helyzet-
be került miskolci családo-
kat segíti. Varga László össze-
fogásra, adakozásra buzdít 
mindenkit, aki megteheti, 
hogy segít.

– Tegyék meg a felajánlá-
sukat jó szívvel, mert sokan 
rászorulnak ezekben a hóna-
pokban is – mondta a képvi-
selő hozzátéve: félő, hogy a 
járványnak érkezhet még egy 
negyedik hulláma, és bár a 
szakemberek azt mondták, ez 
már kisebb lesz, mint az ed-
digiek, segítségre még sokak-
nak lehet szüksége.

Június végén krízisalapot 
hozott létre a COVID miatt 
nehéz helyzetbe kerül csa-
ládok és magánszemélyek 
megsegítésére a miskolci ön-

kormányzat és a Dr. Hilscher 
Rezső Szociális Közalapít-
vány a Miskolci Családokért. 
Az alapnak köszönhetően 
közvetlenül a miskolci em-
berek, a COVID miatt nehéz 
helyzetbe került családok, 
„covid-árvák” kaphatnak 
majd segítséget. A krízisa-
lap első befizetői Miskolc vá-
ros polgármestere és alpol-
gármesteri voltak, akik saját 
forrásból és rendelkezésükre 
álló alapjukból is több száz-
ezer forinttal támogatják a 
kezdeményezést.

A krízisalap céljaira a 
Dr. Hilscher Rezső Szociá-
lis Közalapítvány által lét-
rehozott alszámla száma 
11734004-25985904, ide vár-
ják a felajánlásokat. A támo-
gatás igénylésének részletei-
ről rövid időn belül várható 
tájékoztatás.

Tajthy Á.

Azért van szükség az elővá-
lasztásra, mert azt szeret-
nénk, hogy a legalkalma-
sabb, a legtisztességesebb 
és a legtöbb támogatást 
szerzett jelölt győzze le a 
Fideszt a 2022-es választá-
sokon – jelentették ki He-
gedűs Andrea és Szilágyi 
Szabolcs országgyűlési elő-
választási képviselőjelöltek 
csütörtöki sajtótájékozta-
tójukon.

A politikusok szerint a 
változásra szükség van, mert 
a kormányzat alkalmatlan, 
ezt számos dolog bizonyítja 
szerintük, legutóbb éppen az 
ITC-székház ügye.

– Nem olyan régen, mind-
össze néhány éve a megyei 
kormányhivatal korábbi ve-
zetője még arról beszélt, hogy 
kormányzati negyedet álmo-
dott drága pénzen erre a te-
rületre. Ehhez képest a jelen-
legi vezető már rombolásról 
beszélt, amihez mi nem tu-
dunk asszisztálni. Helyette 
lakossági vitát kezdeménye-
zünk: azt szeretnénk, ha a 
miskolciak döntenek az emb-
lematikus épület sorsáról – 
jelentette ki Hegedűs Andrea.

A két politikus ezután a 
közelgő előválasztás rész-
leteit ismertette. Az elővá-
lasztást az Országos Elővá-

lasztási Bizottság szervezi. 
Szavazni Miskolc több pont-
ján, például a Centrum áru-
ház előtti két sátorban lehet 
majd. Az előválasztáson több 
jelölt indul. Egy választó egy 
miniszterelnök-jelöltre, és a 
saját választókörzetének egy 
országgyűlési képviselője-
löltjére voksolhat.

Minden magyar állam-
polgár arcképes igazolvány-
nyal és bejelentett, állandó 
magyarországi lakcímmel 
szavazhat. A miniszterelnök 
jelölt kiválasztása esetében 
a szavazás kétfordulós lesz, 
de ha az első fordulón vala-
ki 50 százaléknál nagyobb 
támogatottságot kap, akkor 
a második forduló elmarad. 
A 2021. évi előválasztás első 
fordulóját 2021. szeptember 
18-26. között, a másodikat 
október 4-10. között tartják.

Hegedűs Andrea hozzátet-
te, az előválasztási ország-

gyűlési képviselőjelöltek 
felkészültek, de a Fidesz-kor-
mányt csak akkor tudják le-
váltani, ha mindenki elmegy 
szavazni.

Az előválasztáson hat el-
lenzéki párt, a DK, a Job-
bik, az LMP, a Momentum, 
az MSZP és a Párbeszéd vesz 
részt, akik korábban együtt-
működési megállapodást is 
kötöttek – ezt már Szilágyi 
Szabolcs mondta, aki hozzá-
tette, az eseményt követően 
mindenki beáll az előválasz-
táson nyertes jelöltek mögé, 
ezt is vállalták.

– Egy közös értéknyilatko-
zatot is elfogadtunk, mely-
nek értelmében egy olyan 
Magyarországért fogunk 
küzdeni, ami modernebb, 
demokratikusabb és igazsá-
gosabb, mint a Fidesz által 
vezetett ország – zárta Szil-
ágyi Szabolcs.

TÁ

Varga László összefogásra, adakozásra buzdít mindenkit
A politikusok szerint változásra van szükség. Fotó: Juhász Á.

Zöldre vált az MVKZöldre vált az MVK

EZT ÍGY NEM SZABADEZT ÍGY NEM SZABAD

Az e-buszok beszerzésével folytatódhat a környezetkímélő közúti közösségi közleke-
dés bevezetése Miskolcon. Fotó: Mocsári László

Szopkó Tibor alpolgármester lakossági fogadóó-
rát tart augusztus 18-án szerdán 14 órától 17:30-
ig a Városháza alpolgármesteri tárgyalójában. Sor-
számosztás augusztus 16-án, hétfőn reggel 8 órától 
a polgármesteri hivatal Hunyadi János utcai bejáratán lévő 
portaszolgálatán lesz. A fogadóórára 10 sorszám osztható ki.

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA

Ősszel a közel száz darab 
oszlopos juhart is elültetik a 
Tátra és a Torontáli utcákon.

Újra és újra sarjak jelennek 
meg a Tátra és Torontáli ut-
cákban kivágott jegenyefák 
rönkjein. Miskolc főkertésze 
azt mondja, a kisarjadt ágakat 
a Miskolci Városgazda mun-
katársai rendszeresen eltávo-
lítják, de dolgoznak a hosszú-
távú megoldáson is.

– Tuskómarással azért nem 
tudjuk ezeket a rönköket ki-
szedni, mert nincs olyan tech-
nológia, aminek alkalmazása 
során ne sérülne az út, a járda, 
arról nem is beszélve, hogy a 
fák szöveteibe is belenőtt sok 
helyen az útszegély. A másik 
megoldás az lehetne, hogy na-
gyobb munkagépekkel emel-
jük ki a csonkokat, a járdák és 

a fák alatt viszont közművek 
futnak, félő, hogy azokat sér-
tenénk meg – sorolta Czifrusz 
Natália.

A sarjadzást korábban ke-
serűsó alkalmazásával pró-
bálták meg akadályozni. Ma 
már látható: nem sok sikerrel.

– Keressük a végleges 
megoldást, amivel gyorsít-
hatjuk a rönkök korhadását, 
átmenetileg azonban a Vá-
rosgazda vágja vissza rend-
szeresen a sarjakat.

Ősszel mintegy száz darab 
fát ültetnek el a területen. A 
főkertész kiemelte, a faiskolák 
szeptember végén, október 
elején kezdik a facsemeték 
kitermelését, az önkormány-
zat addigra előkészíti a faülte-
tést, ami várhatóan október-
ben történhet meg.

tá

Kezelik az újrasarjadó Kezelik az újrasarjadó 
fatörzseketfatörzseket

A világjárvány miskolci  A világjárvány miskolci  
károsultjait segíti Varga Lászlókárosultjait segíti Varga László

Az előválasztás menetrendjét Az előválasztás menetrendjét 
ismertettékismertették



A Horváth-tető zöldterülete-
inek fejlesztésével kezdődik 
meg a történelmi Avas rehabi-
litációjának látványos része.

Folytatás az 1. oldalról
– A történelmi Avas pedig 

a negyedik desztinációnak, a 
belvárosnak a szerves egysége, 
ez a hegyoldal tele sétányokkal, 
borospincékkel és zöldterü-
letekkel olyan érték, ami nem 
minden városnak adatik meg – 
tette hozzá a városvezető.

Méltó körülmények
A beruházásoknak köszönhe-

tően végre méltó körülményeket 
teremthetünk ezen a területen is 
ahhoz, hogy az emberek visz-
szatérjenek ide. Ismét, hiszen a 
miskolci polgári életnek valami-
kor fontos helyszíne volt a törté-
nelmi Avas, a város pedig hosz-
szú évtizedek után már évekkel 
ezelőtt elkezdte újra felfedezni a 
területet. Ezt bizonyítják az ide 
szervezett népszerű gasztronó-
miai programok is, mint a Bo-
rangolás vagy a Kvaterka – fo-
galmazott Badány Lajos.

A Történelmi Avas turisztikai 
fejlesztése projektnek számos 
eleme van, ide tartozik egyebek 
mellett az Avasi kilátó felújítása 
is, ahol jelenleg a kivitelezéssel 
kapcsolatos közbeszerzés elő-
készítése zajlik. Szintén része a 
Horváth-tető, valamint a kilátó 
környezetének teljes felújítása is. 
A beruházás részeként megújul-
nak gyalogos járdák, sétányok, 

támfalszakaszok is, új közvilágí-
tási rendszer is épül, de megújul-
nak a régi kilátópontok is.

Igazodnak a természethez
Czifrusz Natália, Miskolc 

főkertésze a fejlesztések kap-
csán a természeti környe-
zet védelmének fontosságát 
hangsúlyozta, ami az egész 
Avas-rehabilitáció során igen 
hangsúlyos. „Elkötelezettek 
vagyunk abban, hogy a beru-
házások során a lehető legtöbb 
fát megóvjuk. Kivágás csak ott 
lesz, ahol feltétlen szükséges: a 
kilátópontoknál, vagy a támfa-
lépítéseknél, ha a beruházás a 
fa életképességét veszélyezte-
ti. Ezek száma az állományhoz 
képest minimális” – mondta.

Az előkészítés alatt lévő 
Avastető fejlesztésnél pedig 

az egész projekt a terület ter-
mészeti értékeihez igazodik. 
A főkertész elmondása szerint 
a területen húzódó gyalogös-
vények és kerékpárutak a már 
meglévő és jelenleg is használt 
ösvények mentén haladnak, 
ráerősítve a hely természeti 
értékeire, így például a hárs-
faligetre, szelídgesztenyésre 
és a kertművelésből megma-
radt gyümölcsösökre. Az el-
képzelések szerint a sétányok 
természetközeli, vízáteresztő 
burkolatot kapnának. Az Avas 
déli oldalán létesítenének egy 
új pihenőpontot is, ahonnan 
egyébként jelenleg is pazar a 
kilátás, ellátni egészen Mályiig.

Összekötnek
– Az Avasi kilátó elé terve-

zett vendéglátóegység részben 

a földbe lenne süllyesztve, a te-
teje pedig egy olyan fűvel bo-
rított közösségi tér lenne, ami 
remek nézőtér lehet akár a té-
vétorony elé szervezett ren-
dezvényeknek. Az innen indu-
ló sétányok lehetőséget adnak 
majd akár egy erdei tanös-
vény meglátogatására, a kerék-
párutak és a sétányok pedig az 
Avas déli oldalát kötik össze a 
Perczel Mór utcán keresztül a 
történelmi Avassal és a belvá-
rossal hangsúlyozva a kiemelt 
természetvédelmi jelentőség-
gel bíró Arborétumot. Fontos, 
hogy nyilvános WC-ket is tar-
talmazó komfortpontokat is 
tervezünk, hiszen ezek nélkül 
aligha lehetne hosszabb időt 
eltölteni a területen – mondta 
Czifrusz Natália.

Tajthy Ákos

2021. augusztus 14. | 32. hét | XVIII. évfolyam 32. szám
Miskolci Napló – A város lapja Aktuális 3 

Az épület bontási munká-
lataira kétmilliárd forintot 
biztosít a kormányzat.

Folytatás az 1. oldalról
A rendszerváltás után az 

épületnek hosszú ideig ke-
resték a funkcióját, több 
célra is megpróbálták hasz-
nosítani: évekig a Miskolci 
Bölcsész Egyesület használ-
ta, fodrász, kínai étterem, 
bank is működött benne. 
Körülbelül húsz éven át 
konferencia-központként 
működött, és különféle ren-
dezvényeknek adott otthont. 
Felsőbb emeletein pedig he-
lyi vállalkozások működtek, 
köztük helyi rádiók, sőt tele-
víziók is.

A megyei önkormány-
zat kezelésében lévő épü-
let a 2010-es évektől szinte 
teljesen üresen állt, kizáró-
lag rendezvényeket tartot-
tak a földszinten, és azt is 
csak alkalomszerűen. Ma 
mindössze hetvenen dol-
goznak benne. Ezért is rob-
bant bombaként a hír 2018-
ban, hogy kormánynegyed 
épülne a Mindszent térre, 
és ennek részeként az ITC is 
megújulna. Mindezt Lázár 
János, az akkori Miniszter-
elnökséget vezető miniszter 
jelentette be, mint ahogyan 

azt is, hogy az anyagi forrást, 
vagyis a mintegy négymil-
liárd forintot a megyei kor-
mányhivatalnak a kormány-
zat biztosítja. A terv az volt, 
hogy kormányzati negyedet 
alakítanak itt ki, a Miskol-
ci Járási Hivatal valameny-
nyi egysége ideköltözik, így 
az ügyfelek a modern infra-
strukturális háttérrel rendel-
kező épületben intézhették 
volna ügyeiket.

A tervek is elkészültek, 
azokat a helyi és az országos 
sajtó is bemutatta. Hiába, vé-
gül fiókban maradtak. 2020 
januárjában már arról szá-
moltunk be, hogy a felújítás 
elmarad. Akkor a Miskolc 
Televízió megkeresésére a 
kormányhivatal így reagált: 
„Az ITC Székház 2017 óta a 
Magyar Állam tulajdonában 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal va-
gyonkezelésében lévő épü-
let. A központi és a területi 
közigazgatásban – a bürok-
ráciacsökkentés jegyében 
– megvalósuló szervezeti 
átalakítások és az épület új-
jáépítéséhez kapcsolódó ki-
vitelezési költségek jelenleg 
nem teszik indokolttá a lé-
tesítmény új Közigazgatási 
Központtá alakítását.”

TÁ

LEBONTJÁK AZ  LEBONTJÁK AZ  
ITC-SZÉKHÁZATITC-SZÉKHÁZAT

Simon Gábor ellenzi az 
ITC héten bejelentett 
bontási terveit. Úgy véli, 
a megye egyik legértéke-
sebb épületét fel kellene 
újítani és fiatalok számá-
ra lakásokat kialakítani 
benne. Pénteki sajtótájé-
koztatóján az országgyű-
lési előválasztási képvi-
selőjelölt arról is beszélt, 
hogy online petíciót indít 
az ügyben.

Simon Gábor egy 2016-os 
újságcikk felidézésével nyi-
totta pénteki sajtótájékozta-
tóját. Az írás azt részletezi, 
hogy 2007-ben a fideszes ve-
zetésű Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Önkormányzat, 
az ITC akkori tulajdonosa 
el akarta adni az épületet. A 
megye egyik legértékesebb-
jének titulált, akkori becslé-
sek szerint 1,2-1,6 milliárd 
forintot érő ingatlant áron 
alul kívánták értékesíteni, a 
párt számos politikusa ellen 
büntetőeljárás is indult.

Az országgyűlési elővá-
lasztási képviselőjelölt felve-
ti, hogy az eltelt 14 év alatt 
az ingatlanárak elszabadul-
tak, és becslése szerint 2007 
óta az épület értéke mini-
mum megduplázódott. Arra 
is felhívja a figyelmet, hogy 
amennyiben valóban megé-
rett az ITC a bontásra, azért 
a 2017-ig tulajdonos, fide-

szes vezetésű megyei ön-
kormányzat a hibás: „sze-
mély szerint a büntetőjogi 
és anyagi felelősség melyik 
fideszes politikust terheli?” – 
teszi fel a költői kérdést.

A politikus emlékeztet: 
az indok a bontás mellett, 
hogy drágább lenne a fel-
újítás, mint maga a bontás. 
„Ez egy oltári nagy barom-
ság vagy hazugság!” Szerinte 
az legyen az összehasonlítási 
alap, hogy mekkora összeget 
emészt fel egy ilyen kaliberű 
épület előállítási költsége.

„Pár évvel ezelőtt még 
nem bontani, hanem fel-
újítani akarta az épületet 
ugyanez a fideszes vezetés” 
– emlékeztetett. Simon Gá-
bor nem tudja, mi változott 
azóta, de a döntés szerinte 
helytelen, mert a miskolciak 

értékét pazarolja el. „Ez ellen 
tiltakozunk!” – foglalt állást. 
Ennek érdekében pénteken 
elektronikus petíciót indí-
tott el, amihez „várja a lako-
sok széles tömegének csatla-
kozását”.

Zárásként a döntést be-
jelentő Alakszai Zoltán, a 
megyei kormányhivatal ve-
zetőjének Lenin szellemét 
idéző szavaira reflektált a 
képviselő: „Miskolcon nincs 
szükség hollywoodi szellem-
űzőkre!”. Simon Gábor „ba-
romságnak” nevezte az el-
hangzott ideológiai töltetet, 
hiszen valóban a város múlt-
jának része, hogy az épület 
egy ideig szocialista párt-
házként funkcionált, ami 
azonban lassan harminc éve 
kereskedelmi központ.

Király Csaba

„Tiltakozunk az ITC bontása ellen!”„Tiltakozunk az ITC bontása ellen!”

Megőrzik az Avas természeti értékeitMegőrzik az Avas természeti értékeit

A munkagépek már felvonultak a területre. Fotó: Mocsári László

Államalapító Szent István király ünnepe
2021. augusztus 20.

ORSZÁGZÁSZLÓ
09:00 ZÁSZLÓFELVONÁS 

FELSŐHÁMOR, SZENT ISTVÁN SZOBOR
10:00 MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS
           Beszédet mond: Varga Andrea alpolgármester

SZENT ISTVÁN TÉR
17:00 Szinvavölgyi Néptáncműhely
17:30 Ködmön Formációs Táncegyüttes
17:55 Miskolci Mazsorett Együttes 
18:00 Ünnepi műsor
            Ünnepi menet a Városházától az aratókoszorúval a Szent István térre
           Beszédet mond: Veres Pál polgármester
           Az új kenyér megáldása a történelmi egyházak közreműködésével
           Közreműködik a Forrás Kamarakórus és a Classic Brass Quintet
19:30 Koroknai Árpád és zenekara, sztárvendég Tóth Reni 
20:30  Részletek az István a király rockoperából
21:30 Freddie és zenekara
22:30 Tűzzsonglőr show a Szent István tér és a Városház tér között

További programok
13:00 Fügedi Márta Népművészeti Egyesület Mesterségbemutató és Játszóház,
Népi játékpark, Táncház a Számadó Zenekarral, Rétesvonat, Ünnepi kenyér árusítás,
Helytörténeti sátor, Kreatív sarok, Társasjáték klub, Kisbocs kuckó,
Közlekedésbiztonsági szimulátor, Klímatudatos játszóház
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További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu – 06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu – Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje  

nem változik az augusztus 20-i ünnepnap alkalmával.  
A hulladékot változatlanul, a korábbi megszokott  

rend szerint szállítjuk el.  

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás 
napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

2021. augusztus 19-én ügyfélszolgálati irodáinkban 
személyes ügyintézésre 12 óráig van lehetőség, telefonos 

ügyfélszolgálatunk 14 óráig érhető el. 

A BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodái  
2021. augusztus 20-án (pénteken) zárva tartanak.

A szolgáltatási területen található hulladékudvarok  
2021. augusztus 20-21-én zárva tartanak. 

Tájékoztatjuk Önöket továbbá,  
hogy a miskolci ügyfélszolgálati irodánk 

(3527 Miskolc, József Attila utca 53.) költözés miatt 
2021. augusztus 20 - augusztus 31-ig zárva tart.



Miskolc mellett az ország-
ban három önkormányzat 
tűzte ki zászlajára a rész-
vételiség támogatását. De 
mi is ez a többség számára 
ismeretlen kifejezés?

Folytatás az 1. oldalról
Miskolcon közel egy éve 

dolgozik azon civil részvé-
teli referens, hogy az állam-
polgári kezdeményezések 
könnyebben eljussanak a 
döntéshozókhoz. A Nyitott 
Kapuk Városa program ré-
sze, hogy az önkormányzat 
igyekszik bevonni az embe-
reket a döntésekbe.

Varga Andrea úgy látja, hogy 
a képviseletiség hatékony ki-
egészítése lehet a részvételi 
demokrácia, hiszen a megvá-
lasztott politikus bármennyire 
is szeretne, nem tud mindig, 
minden esetben jelen lenni. 
Ilyenkor, ha a saját érdekeiket 
képviselő állampolgárokkal, 
közösségekkel párbeszéd ala-
kul ki, akkor mindkét fél profi-
tálhat az együttműködésből. 
Ez az idea lebegett az alpolgár-
mester előtt, amikor a program 
elindítását szorgalmazta. Varga 
Andrea szerint azért nem el-
terjedt a módszer, mert ez egy 

sokkal nehezebben járható út. 
Mint mondja: konfliktusokkal 
jár, lassú és tanulnia kell az ön-
kormányzati, illetve az állam-
polgári oldalnak is a konstruk-
tív kooperációt – mindezekkel 
együtt is megéri az erővel tör-
ténő politizálással szemben a 
részvételiség.

Kovács Kamilla részvételi 
referens úgy írja le a pozíci-
ót, mint egy hidat az állam-
polgárok és az önkormányzat 
között. „Amikor egy kis kö-
zösség a város partnerségével 
szeretne valamit megvalósí-
tani – felújítaná a játszóterét 
vagy éppen közösségi ker-
tet indítana –, akkor sokszor 
kihívást jelent neki a bürok-
ratikus rendszer” – magya-
rázza a referens. Az ő fela-
data, hogy megkönnyítse az 
együttműködést, ami mind-

két irányban igaz. Ha a város-
vezetés kíváncsi az érintettek 
véleményére valamely intéz-
kedéssel kapcsolatban, ak-
kor is Kovács Kamilla segíti 
a kétoldalú kommunikációt.

Ennek a demokratikus for-
mának a következő nagy ese-
ménye szeptemberben a közös-
ségi gyűlés lesz: ötven, Miskolc 
teljes lakosságára jellemző ösz-
szetételű ember részvételével 
szervez találkozót az önkor-
mányzat, a DemNet Alapít-
vány és a Dialóg Egyesület. A 
résztvevők szakmai előadáso-
kat hallgatnak meg a klímavé-
delem témájában, majd a nap 
végére közös javaslatcsomagot 
fogalmaznak meg a városveze-
tés számára arról, hogyan lehet-
ne állampolgári szemszögből 
élhetőbb hely városunk.

Király Csaba

A kultikus épületet hosszú 
évek óta árulja a tulajdonos 
Bükkvidéki Vendéglátó Zrt.

A Kiss Ernő utca szomszéd-
ságában található, szebb napo-
kat is megélt épület néhány hete 
ismét a figyelem középpontjába 
került, tulajdonosa a Bükkvi-
déki Vendéglátó Zrt. ugyanis 
újból meghirdette azt. Ennek 
apropóján látogattuk meg a 
Hámort, ahol alkalmi tárlatve-
zetőnk, Debreceni László kísért 
a hatalmas ingatlanon. A cég 
gondnoka egészen jól ismeri 
az épületet, a hetvenes években 
ugyanis szakácstanulóként ez 
volt a gyakorlati helye.

Elmondja: bár a Hámor első-
re földszintesnek tűnik, ez csu-
pán illúzió, emeletes épületről 
van szó. „Annak idején az épü-
let elé hordtak rengeteg földet, 
itt alakították ki az étteremre 
jellemző hatalmas, többszintes 
teraszt, amire olyan szívesen 
emlékszik mindenki, aki vala-
ha járt itt. Az ingatlan ennek 
ellenére emeletes, ahol a föld-

szinten volt a cukrászüzem és 
raktárak, az emeleten pedig a 
konyha, az étterem és a presz-
szó” – meséli Debreceni Lász-
ló hozzátéve, annak idején az a 
szóbeszéd járta a Hámor mun-
katársai között, hogy nem vé-
letlenül lett ilyen a kialakítás: 
Cipruson vagy Máltán van egy 
hasonmása, annak idején arról 
mintázták.

Megkopott régi fény
Megkerülve az épületet, há-

tulról raktárak, irodák ablakai 
tűnnek fel, de látni még azt is, 
hogy annak idején hol pakol-
hatták az árut. „Ott fent, az ab-
lakok mögött játszottak a ze-
nészek!” – mutat a gondnok a 
homlokzatra. A falak kopottak, 
itt-ott a vakolat is pereg, a né-
hol törött ablakokban viszont 
még mindig fent vannak a régi 
függönyök. Mintha csak né-
hány hete mentek volna haza 
a muzsikusok, a dolgozók, na 
meg az utolsó vendégek.

A növényzet kissé elburján-
zott, és a kerti bútorok is hiá-

nyoznak, a régi képeslapokról, 
fotókról ismerős terasz azon-
ban még így is felismerhető. 
Sőt, még a képen látható ró-
zsabokrok is megvannak, né-
melyik most is virít. Belépve 
az épületbe, egy régi drapérián 
akad meg a szemünk először, 
rajta felirat hirdeti: „A Bükk-
vidéki Vendéglátó HÁMOR 
étterme”. Azt viszont, hogy 
mindez már múlt idő, mi sem 
jelezhetné jobban, mint hogy a 
tábla ma már a falnak támaszt-
va pihen.

– A főbejáraton belépve 
balra volt a presszó, szem-
ben a ruhatár, jobbra pedig a 
nagyterem, amit három rész-
re lehetett osztani. Harmoni-
kaszerűen lehetett kinyitni, 
bezárni a paravánokat, vi-
szont ha egybenyitottuk, az 
egész hatalmas rendezvény-

terem volt. A most látható 
szőnyegpadlót később tették 
le, a belső terek eredetileg 
szinte mindenhol parkettáz-
va voltak – meséli Debreceni 
László. Elmondása szerint a 
tágas terek és a hatalmas kert 
miatt annak idején kedvelt 

helyszíne volt a Hámor bá-
loknak, esküvőknek, osztály-
találkozóknak is.

A legkorszerűbb volt
A fennmaradt dokumentu-

mok szerint a Hámor 1959-ben 
nyitotta meg a kapuit, és kü-

lönleges adottságai miatt évti-
zedekig az egyik legkorszerűbb 
vendéglátóhely volt Miskolcon. 
A Bükkvidéki Vendéglátó-ipari 
Vállalat által üzemeltetett étte-
rem komplex központ volt. Ez 
volt az LKM üzemi konyhája, 
emellett rendezvényeket tartot-
tak, és sok vendéglátásban tanu-
ló fiatal itt végezte gyakorlatát.

Az étterem bezárása után rö-
vid ideig diszkó, a kilencvenes 
években pedig bútorbolt is üze-
melt itt. Utóbbit több vállalko-
zó is üzemeltette. A folyamato-
san pusztuló épület több mint 
tíz éve áll üresen, évek óta el-
adó, a tulajdonos szinte minden 
létező módon, felületen hirdeti. 
A 8500  négyzetméteres telken 
található 3000 négyzetméteres 
ingatlant jelenleg százhetvenöt-
millió forintért árulják.

Tajthy Ákos
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Félidejéhez ért a diósgyőri 
kohászat területének 1970-
80-as évekbeli kinézetét be-
mutató terepasztal felújítása.

Az egykori kohászat terü-
letén elhagyatottan álló gyár-
csarnokok számos kincset 
rejtenek falaik között. Ezek 
egyike volt az a terepasztal, 
amit a Kohászat 1:2000 pro-
jekt megvalósítói találtak 
meg romos állapotban. El-
határozták, hogy felújítják a 
diósgyőri kohászat 1970-80-
as évekbeli állapotát tükrö-
ző makettet, ezzel is megörö-
kítve az Acélváros múltjának 
egy fajsúlyos darabját.

Tóth Viktor építész, a pro-
jekt szakmai vezetője szerint a 
munka annyira „félidős” még, 
hogy idős kohászok és a terü-
let akkori állapotának alapos 
ismerői is gonddal igazodnak 
csak el a maketten. Ennek oka, 
hogy bizonyos ikonikus tájé-
kozódási pontok, mint a hű-
tőtornyok, a kohók, de még a 
vasgyári SZTK is hiányoznak 
az asztalról.

A dombortérkép múltja to-
vábbra is a misztérium homá-
lyába vész. A készítője nem 
jelentkezett, azonban a mun-
kálatok során kiderült egy-két 
érdekesség. A terepasztalon az 

első fázisban elhelyezett épüle-
tek gipszből készültek, ezt kö-
vetően fa elemek kerültek rá, 
a végén pedig hungarocell ob-
jektumok egészítették azt ki. Az, 
hogy a Diósgyőri Gépgyár nem 
szerepel a maketten, arra utal 
Tóth Viktor szerint, hogy az al-
kotás a XX. század első harma-
dában készülhetett, majd eset-
legesen a második világháború 
után kiegészítették.

Az Északkelet-Magyaror-
szág Ipartörténetének Ápo-
lásáért Alapítvány és az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesület 
koordinálásában megvalósuló 
projektet már a kezdetétől fog-
va a nyilvánosság bevonásával 
valósítják meg a szakemberek. 
Az autentikus pontosság eléré-
sében a kordokumentumok - 

fényképek, videók, tervrajzok 
- mellett sokat segítettek a la-
kosok saját fotókkal és törté-
netekkel. A projekt továbbra is 
várja a visszajelzéseket és em-
lékeket az egykori kohászattal 
kapcsolatban. Tóth Viktor egy 
konkrét tárgyat is megemlített, 
amit a munka végére összeálló 
kiállításhoz nagyon keresnek 
most a szervezők: egy olyan, 
egykoron a kohókban használt 
sisakot, amely lehajtható szem-
fedővel volt kiegészítve.

Visszajelzéseiket, emlékei-
ket, amik segíthetnek a tere-
pasztal elemeinek pontos el-
helyezésében, a terepasztal@
gmail.com e-mail címre vagy 
a „Kohászat 1:2000” elneve-
zésű Facebook-oldalon írhat-
ják meg.                          KCS

A Hámor étterem 1959-ben. Fotó: Bauer Sándor, Fortepan

Évtizedekig az egyik legkorszerűbb vendéglátóhely volt Miskolcon Az ingatlan napjainkban. Fotó: Mocsári László

A jelenlegi állapot a héten volt megtekinthető a Városháza 
aulájában. Fotó: Juhász Ákos

Az önkormányzat igyekszik bevonni az embereket a 
döntésekbe. Fotó: Juhász Ákos

Új tulajdonosra vár az egykori Hámor étteremÚj tulajdonosra vár az egykori Hámor étterem

Megújulóban a misztikus makettMegújulóban a misztikus makett Együtt tanuljuk a részvételi Együtt tanuljuk a részvételi 
demokráciátdemokráciát



Laci barátom aktív nyugdí-
jasként paradicsomot szüretel 
a Diósgyári vár melletti kert-
jében. Tombol a hőség, ami-
kor rácsörgök. A legjobbkor, 
legalább megpihen a hűvös-
ben. Sosem kíméltem, kitűnő 
beszélgetőpartner, mindent 
tud a vezetékes és a mobil-
telefóniáról. Megélte a kor-
szakváltást, megérte, hogy a 
nyolc-tíz éve telefonra várók 
egyik napról a másikra úgy 
vesznek készüléket, mint ko-
rábban szappant a drogériá-
ban. A piros, fehér vezetékes 
készülékek nimbusza lassan, 
de elpárolgott. Kellemes nosz-
talgiázni, félszavakból is egy-
re gondolunk.

Hetente egyszer tart foga-
dóórát Kiss László, a Matáv 
miskolci üzemvezetője a Marx 
téri irodájában. Bármilyen 
korán kezd, legalább hatvan, 
nyolcvan telefonra ácsingózó 
várja. A sorukra várók között 
vannak fontosak és még fon-
tosabbak is, hiszen már a ké-
relmező űrlapon is szerepel a 
kérdés, milyen állami kitün-
tetései vannak. Természetes, 
hogy a közszolgálatban, az 
ügyeleti rendszerben dolgozók 
és az orvosok előnyt élveznek. 
Laci meséli, az ügyfelei céges 
ajánlásokkal és betegségük-
re hivatkozással ostromolják. 
Sok a rendszeres panaszos, kell 
hozzájuk a türelem, az empá-

tia. Egy ilyen izzasztóan hosz-
szú műszakban minden egyes 
kérelmezőnél bekéreti az aktá-
kat, s az előadóval hármasban 
konzultálnak. Hiába épülnek 
az újabbnál újabb crossbar 
központok a Régiposta utcán, 
az Avason és a Kiliánban, ke-
vésnek bizonyul a kapacitá-
suk. Sokáig megmaradnak a 
külvárosi ellátatlan területek. 
Három-négy vezetéktartó osz-
lop felállítása még beleférne a 
büdzsébe, de a gazdaságossá-
gi szempontokat is mérlegelni 
kell. Laci nem tagadja, fent-
ről is instruálják. Egy magas-
ról érkező ajánlás olyan, mint 
a sakkban a királynő. Mindent 
visz, nem egyszerű korjelenség, 

minden szervezett társada-
lomban létezik. Főleg a hiány-
gazdálkodás idején.

A fiatalabbak aligha tud-
ják, az átkosban kétféle vezeté-
kes távbeszélő volt. A fő- és az 
ikervonalas. Még az üvegszá-
last megelőzően egy-egy vo-
nalra, szükségszerűségből két 
számot is kiadhattak. Persze a 
tulajdonosaik nem tudhatták, 
ki a párjuk, legfeljebb csak ak-
kor szembesültek ezzel, ha egy-
mást hívták. Hiába. Bár úgy is 
lelepleződtek, ha az egyikő-
jük nem jól tette le a kagylót, 
a párjuknál még napokig nem 
volt vonal. Ilyenkor a hibabeje-
lentő számot tárcsáztuk, hogy 
tegyenek sürgősen rendet.

Közös emlék, számtalanszor 
írtam a zavaró hívásokról. A te-
lefonbetyárság nem új keletű szo-
kás, annak idején kérhettük a 
Matávot, figyeljék, kik azok, akik 
éjszakánként unatkozva ránk 
csörögnek, hogy némán sóhaj-
tozzanak a telefonba vagy éppen 
obszcén beszólásokkal szórakoz-
tassanak. Egyébként akkoriban 
a szolgáltatási szerződésben kü-
lön passzus figyelmeztetett, hogy 
az ilyen rosszindulatú szórako-
zás milyen büntetést von maga 
után. Ezért ki is kapcsolhatták a 
telefonját azoknak, akik erre ve-
temedtek.

Napjaink telefon-lehallgatási 
botrányának témáját sem tudjuk 
kikerülni. Laci elmeséli, annak 

idején a lehallgatásokhoz sem-
mi köze nem volt a Matávnak. 
Viszont minden központban volt 
egy–egy olyan titkos, szigorúan 
elzárt szoba, ahová még az üzem 
vezetői se léphettek be. Hamar 
leesett a tantusz mindannyiuk 
számára, hogy itt legálisan, az 
állambiztonság emberei végzik a 
munkájukat. Később a mobilhá-
lózatok fejlesztésénél, a koncesz-
sziók kiadásakor pedig éppen a 
szolgáltatókkal fizetették ki a vo-
nalak megfigyeléséhez szükséges 
infrastruktúrát. Ma már ezen is 
túl vagyunk, fejlődik a kémtech-
nika, ha telik rá, egy drága szoft-
verrel akár az éterből is kukkol-
hatunk. Kukkolunk is.

Szántó István

Jegyzet
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A mai árvaházak elődjének 
tekinthetőek azok a 19. szá-
zadi intézmények, amelyek 
még vallási, felekezeti – az 
evangélikusok, reformátu-
sok, római katolikusok és az 
izraeliták egyaránt üzemel-
tettek kisebb árvaházakat-, 
majd a 20. század elejétől 
jótékonysági egyleti, egyesü-
leti fenntartásban működtek 
Miskolcon. 

Az állam ezt követően karol-
ta fel az árvaházi intézmény-
rendszert: egy akció keretében 
az Állami Gyermekmentés Or-
szágos Szervezete Miskolcon 
is megalapította a „Magyar 
Királyi Állami Gyermek men-
helyet”, amely innentől régiós 
szerepet betöltve szolgált a ne-
héz sorsú gyermekek lakhelyé-
ül, mindemellett kórházi funk-
ciót is ellátott.

Miután 1927-ben elindult az 
építkezés, két évre rá át is ad-
ták az akkori Urak (ma Petőfi 
Sándor utca) és Teleki Blanka 
utcák kereszteződésében álló 

épületet (ma itt a Miskolci Já-
rási Hivatal üzemel). Az intéz-
mény vidéken több telephellyel 
is rendelkezett, itt már kezdet-
től fogva működött a nevelő-
szülői rendszer, majd a gyere-
kek 15 és 18 éves koruk között 
voltak az Urak utcai épület la-
kói, ezen időszakuk alatt az in-
tézet munkatársai igyekeztek a 
fiatalokat munkához juttatni.

"Elsőrangú szanatóriumra 
emlékeztet"

Ahhoz, hogy betekintést nyer-
hessünk az árvaház minden-
napjaiba, a Felsőmagyarorszá-
gi Reggeli Hírlap egy 1936-ban 
íródott cikke siet segítségünkre, 
amelyben így fogalmaz a szer-
ző: „Gyermekmenhely… ez a 
szó valami önkéntelen gondo-
lattársítása folytán mindig Dic-
kens szegény kis Twist Olivérjá-
val egyszerre jut az eszünkbe. De 
csak addig, míg egy szép nyári 
délelőttöt fölhasználva, látoga-
tást nem tettünk az állami gyer-
mekmenhely Urak utcai épüle-
tében.

Belépünk a kapun. Szépen 
gondozott utak, park, szökő-
kút. Az épületből szinte kívül-
ről sugárzik a rend és tisztaság. 
Először az irodába megyünk, s 
megkérünk egy tisztviselőt, ka-
lauzoljon végig az intézetben, 
majd Pálfalvy Ferenc kíséreté-
ben megkezdjük a körsétánkat. 
A földszinten várószoba, az or-
szág talán egyik legpompásabb 
röntgen és kvarz-felszerelése, 
laboratórium. […] Ami az em-
bert legjobban megragadja az 
az aprólékosságig menő rend és 
tisztaság mindenfelé. Sehol egy 
porszem, minden a helyén. Az 
épület világos termeivel, fehér 
terítőivel, virágcsokraival egy 
kitűnően berendezett elsőrangú 
szanatóriumra emlékeztet. Sehol 
egy síró gyermek. A kicsinyek is 
érzik a mindenfelől feléjük su-
gárzó nagy-nagy szeretetet.”

A fent idézett termeken túl 
az első és második emeleten a 
lakószobák korosztályok sze-
rint voltak kialakítva, amelye-
ket beépített szekrényekkel és 
a korszak legmodernebb fű-

tés– és világításrendszerével 
látták el. A központi épületen 
túl négy vármegyében össze-
sen 16 teleppel rendelkezett 
az intézet miskolci kirendelt-
sége, amelyekben a már idé-
zett 1936-os újságcikk tanúsá-
ga szerint mintegy 3000-3200 
gyermeket tartottak nyilván.

A fordulópont
Az intézmény túlélte a má-

sodik világháborút annak el-
lenére, hogy más szervezeteket 
is elszállásoltak az épületben. 
Majd 1951-ben jött a fordu-
lópont, amikor az intézmény 
egészségügyi és szociális tevé-

kenysége két külön intézmény-
ben folytatódott, így az Urak 
utcai épületet gyermekkórház-
zá alakították. A megnyitóról az 
Észak-Magyarország így írt: A 
földszinten több teremben he-
lyezték el az egy éven aluli cse-
csemőket, míg az emeleti ter-
mekben az 1-3 éves és nagyobb 
gyermekeket. A csecsemőknél 
jól felszerelt tejtemperáló, öblö-
gető berendezés, hűtőszekrény 
és egyéb korszerű berendezések 
állnak rendelkezésre. Van kü-
lön kis laboratórium, röntgen 
gép, 50 ágyas gyermekkórház. 
Az egészében 124 ágyas intéz-
ményben még a gondozottak 

vannak többségben.” Dacára 
a modern körülményeknek, 
az intézményt 1974-ben ösz-
szevonták a megyei kórházzal, 
majd két évvel később az újon-
nan épített komplexumban ösz-
szesen 563 ágyon folytatódott a 
gyermekek gyógyítása. Ekkor 
jött létre a környékbeliek által 
csak „GYEK”-nek hívott Gyer-
mekegészségügyi Központ, 
ami a mai napig felel a megye 
gyermekellátásáért. Az árvaház 
1951-es költözését követően 
1973-ban talált új otthonra az 
Egyetem utca 1. szám alatt léte-
sített ún. Gyermekvárosban.

Nagy Attila

Az egykori Állami Gyermekmenhely épülete a Petőfi-Teleki utcák sarkán

„Az elhagyatott gyerekek „Az elhagyatott gyerekek 
barátságos, tiszta otthonában”barátságos, tiszta otthonában”
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ZÁRJUK EGYÜTT 
A NYARAT AZ AVASI 
PINCESOROKON!
2021.08.26–28.

NYITOTT PINCÉK, BORÁSZOK, KULINÁRIS ÉLMÉNYEK, ZENEI ELŐADÁSOK, UTCAZENÉSZEK, 
SZÍNHÁZI PERFORMANSZOK, PÓDIUMBESZÉLGETÉSEK, NÉPMŰVÉSZETI VÁSÁR, MACSKAKÖVES 
UTCÁK, BANDUKOLÓ GYEREKPROGRAM, FÉNYFESTÉS, BORBEMUTATÓK, PEZSGŐ SHOW, 
THE CARBONFOOLS, BÍBORSZÉL, MÜLLER PÉTER SZIÁMI ÉS SZAKCSI LAKATOS BÉLA, 
MARCHING JAZZ BAND, DUO DON PEDRO’Z, AGYAGBANDA... és még sokan mások!

A rendezvény szabadon, védettségi igazolvány nélkül látogatható.  
Augusztus 26-a, a fesztivál szakmai napja, melyen a részvétel regisztrációhoz kötött.
További információk: fb/avasiborangolas      



A közelmúltban debütált a Bohemian Betyars Makuka című 
száma és a hozzá tartozó klip. A lokálpatrióta muzsika kap-
csán Palágyi Máté „Kakassal”, a zenekar hegedűs-énekesé-
vel egyebek mellett arról is beszélgettünk, hogy mennyire 
kellett elmagyarázni a nem B.-A.-Z. megyei rajongóknak a 
számunkra ismerős szavak jelentését, vagy miért szorongat 
Kakas egy tyúkot a klipben.

Végre elérte megyénket a 
különböző magyar nyelvű tá-
jegységeket, városokat zenén 
keresztül bemutató Road Mo-
vie-sorozat: a miskolci Bo-
hemian Betyars elkészítette 
Makuka című muzsikáját és 
a hozzá tartozó klipet. A játé-
kos neo-hippi videó szívme-
lengetően ismerős helyszíne-
ken és messziről jött emberek 
számára szokatlan szavain-
kon keresztül villantja meg a 
miskolciság és a „Sorsod Bor-
sod”-életérzéseket. A hatfős 
zenekarból Palágyi Máté „Ka-

kas” mesélt a Miskolci Napló-
nak a Makuka legendájáról.

– Miskolci zenekarként ti 
képviselitek a várost és B.-A.-Z. 
megyét a Road Movie-sorozat-
ban. Honnan jött az ötlet a Ma-
kuka szövegéhez?

– Amikor megérkezett a fel-
kérés, hogy írjunk egy dalt a 
szülővárosunkról, akkor – miu-
tán megnéztük a többiek videó-
it – úgy voltunk vele, hogy sem-
miképpen sem egy olyan nótát 
szeretünk volna, ami arról szól, 
hogy „de jó hazaérni”, „itthon va-
gyunk”, „Miskolc a legjobb hely”. 

Nem egy konkrétan miskolci 
számot akartunk írni. Aztán jött 
az ötlet: elég sok táj– és szleng-
szavunk van, amik borsodivá 
tesznek minket. Mind a hatan 
összeírtunk helyi kifejezéseket, 
bedobtuk őket egy kalapba, majd 
kihúztuk és írtunk hozzájuk so-
rokat, amiből összeállt a szö-
veg. A végeredmény szerintünk 
egy szerelmes-elvágyódós-na-
gyon betyáros nóta lett, ami úgy 
ízig-vérig miskolci, hogy nincsen 
benne közvetlenül szó arról, mi-
lyen jó ott élni – inkább alternatív 
módon jelenik meg az érzés. Na-
gyon szeretjük a megyét és Mis-
kolcot, sokat járunk haza, és ezt 
mi így adtuk ki magunkból.

– Aztán született egy nagyon 
érdekes klip…

– A klip tematikáját nagyban 
meghatározta az, hogy hogyan 
írtuk a számot. Mindenképpen 
egy hozzánk illően vidám videót 
akartunk: kicsit önironikus, kicsit 
vicces, de mi így szeretjük ma-
gunkat. Szerintem tök jól párhu-
zamba állítóható ez a várossal és 
a miskolciakkal. A helyszínek ki-
választásában a rendező Freund 
Ádám segített, akiben mi nagyon 
megbízunk. Ő rendezte az Elölről 
újra című számunkhoz is a klipet, 
ami egy sötét, kicsit befelé fordu-
lós anyag lett a koronavírus-jár-
vány közepén. A Makuka már a 
kiszabadulásról és az örömtánc-
ról-örömzenéről szól.

– A klipben szerepelnek a 
szüleid és más „nem hivatalos” 
statiszták is. Ők hogyan kerül-
tek be a stábba?

– Rokonok, helyiek, barátok 
és a Szinvavölgyi Néptáncmű-
hely szerepelnek – utóbbiban 
mi több mint 10 évig néptán-

coltunk Fehér Gáborral (a Bo-
hemian Betyars basszusgitárosa, 
bögőse és vokálosa – a szerk.). 
Mivel táncjelenetekhez keres-
tünk embereket, egyértelmű 
volt, hogy őket kérjük fel első-
ként, emellett apukáméknak is 
van egy táncegyüttese, ahonnan 
szintén jöttek szereplők. Levinek 
(Szűcs Levente a zenekar éneke-
se és akusztikus gitárosa) pedig a 
szülei tanárok, az ő osztályaikból 
jöttek diákok. Nem akartuk szé-
les körben meghirdetni, hanem 
ilyen kicsiben volt jó. Ez a forga-
tásra is nagyon jó hatással volt: a 
rudabányai tónál egy rendes kis 
házibuli alakult ki, hiszen min-
denki ismert mindenkit. Rak-
tunk egy nagy tüzet és körbejárt 
a pálinka.

– A tyúk a beceneved, a „Ka-
kas” miatt szerepel a klipben?

– Igen. Egyébként több álla-
tot terveztünk, de végül ez az 
egy maradt. Szerintem sokkal 
intimebb lett, hiszen végülis 
körbe viszem a kis tyúkomat 
a megye szép tájain. Ráadá-

sul a végén én is kakassá vál-
tozom a taréj miatt. Egyébként 
a hajamon a rendező is megle-
pődött, mert nem tudott róla. 
Kérte, hogy valamit változ-
tassak, visszakérdeztem, hogy 
„beállítsam a hajamat?”, erre 
mondta, hogy mehet. Amikor 
megjelentem előtte feltupíro-
zott hajjal, azért megijedt, de 
bejött a dolog.

– Milyenek a visszajelzések? 
A rajongók tudják értelmezni a 
szöveget?

– Mi büszkék vagyunk ezekre 
a szavakra, és azt is elmondhat-
juk, hogy Kazinczy itt újította 
meg a nyelvet, úgyhogy igazság 
szerint a jösztök lehet a helyes 
forma… Olyan volt, hogy ma-
gyarázni kellett a szavak jelen-
tését. Ami pozitív visszajelzés, 
hogy 1 hét alatt közel 62 000 
lejátszás volt a YouTube-on. Ez 
egy nagyon jó teljesítmény, ami 
mutatja, hogy nagyon tetszik az 
embereknek a dal.

– Úgy érzékelem, hogy a Maku-
kát leszámítva is büszkék vagytok 

a miskolciságotokra. Több olyan 
dalotok van, ami a városhoz vagy 
a régióhoz kötődik.

– Van a Megjöttek a fiúk, ami 
lényegében az első videókli-
pünk volt és azzal helyeztük fel 
magunkat a magyar zenei élet 
térképére. Azóta is sokan ének-
lik, hogy „megjöttek a Borso-
di fiúk”. Ott a Helynekem szó-
rakozóhelyről írt dal, ami hála 
az égnek a miskolci kulturális 
élet meghatározó pontja, ahol 
fel tudunk lépni. A Makukával 
kicsit visszatértünk a gyökerek-
hez témában, képileg és zenei-
leg is. Az októberben megjelenő 
új lemezen ez lesz szerintem az 
a szám, ami visszanyúlik a kez-
deti időkhöz.

– Mi mikor hallhatjuk legkö-
zelebb élőben a Makukát?

– Szeptember 4-én a Miskol-
ci Egyetemi Napokon, szep-
tember 18-án Tállyán a Kerek-
domb Fesztiválon, december 
30-án pedig a Helynekemben 
lépünk fel.

Király Csaba

 A Makuka a kiszabadulásról és az örömtáncról, örömzenéről szól. Fotó: Bohemian Betyars
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A szeptember 10-18. között 
zajló 17. CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztiválon 
lesz az Arany Medve-díjas és 
Oscar-jelölt Testről és lélek-
ről rendezője, Enyedi Ildikó 
új filmje, A feleségem törté-
nete hazai premierje.

A július 14-i Cannes-i világ-
premier és szinte közvetlenül a 
46. Toronto Nemzetközi Film-
fesztiválon történő észak-ame-
rikai debütálás után, szeptem-
ber 18-án a hazai közönség is 
láthatja az Arany Medve-dí-
jas és Oscar-jelölt Testről és lé-
lekről rendezője, Enyedi Ildikó 
legújabb alkotást. Hazánkban 
először a 17. CineFesten vetítik 
A feleségem történetét. A film 
magyarországi díszbemutatójá-
val zárul majd az idei Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztivál, ahol 
a Kitekintő szekcióban - ami a 
CineFest hivatalos szelekciója 
– szerepel majd a négy ország 
koprodukcióban készült, angol 
nyelven forgatott alkotás. Ez lesz 
az első alkalom, hogy a filmet 
magyar szinkronnal vetítik.

A feleségem történetében 
Störr kapitányt a holland Gijs 
Naber, feleségét, Lizzyt a Ja-
mes Bond-, Mission: Impos-
sible-filmekből és a cannes-i 

Arany Pálmás Adéle életéből 
ismert világsztár, Léa Seydoux 
alakítja. Fontos szerepben lát-
ható továbbá Louis Garrel 
(Bernardo Bertolucci Álmodo-
zók), Josef Hader (Stefan Zwe-
ig – Búcsú Európától) Ulrich 
Matthes (A bukás – Hitler utol-
só napjai), Udo Samel (Babilon 
Berlin), Jasmina Trinca (Fortu-
nata), Sergio Rubini olasz szí-
nész, valamint Funtek Sándor 
és Hajduk Károly.

Enyedi Ildikó új filmje Füst 
Milán több mint húsz nyelv-

re lefordított, irodalmi No-
bel-díjra felterjesztett azonos 
című regénye alapján készült. 
Az Ezeregyéjszaka-szerűen 
dús, titokzatos szerelmi törté-
net álarcában, Störr kapitány 
szeretnivaló, fájdalmasan be-
csületes figuráján keresztül, 
elemi módon, az érzékeinken 
át értjük meg az élet össze-
tettségét, titokzatosságát, töré-
keny szépségét, megfoghatat-
lan, uralhatatlan jellegét.

„Azt hiszem, nagyon sokan 
félre értik a regényt, mert csak 

egy féltékenységi sztorit látnak 
benne. A kortárs laudációk pe-
dig főként a nyelvi lelemény-
re tették a hangsúlyt és nem a 
mögötte lévő filozófiai mélysé-
gekre, amit humorral, könnyed-
séggel és ennek a házassági tör-
ténetnek a kanyarjaival leplez 
tulajdonképpen Füst Milán. Azt 
gondoltam, érdemes egy kicsit 
megnyitni ezt az oldalát a re-
génynek, hátha azok, akik a film 
után elolvassák, érzékenyebbek 
lesznek erre az aspektusra” – 
nyilatkozta Enyedi Ildikó.

 A feleségem története lesz az idei fesztivál zárófilmje

HAZAI PREMIER A CINEFESTENHAZAI PREMIER A CINEFESTEN
Kiváló borok és izgalmas prog-
ramok – ezt kínálja Tarcal az 
ünnepi hosszú hétvégén.

Valami van a levegőben: egy 
kis varázslat, egy kis bűbáj. Hogy 
hol? Tarcalon, ahol egy Bűbájos 
hétvégére invitálják az érdeklő-
dőket az augusztus 20-ai hosz-
szú hétvégén azok a borászatok, 
akik csatlakoztak a Tarcal Bor és 
Kultúra Egyesület felhívásához. 
Így tett dr. Barkóczi István, a Bark-
land Pincészet tulajdonosa is.

– 2016-ban indította útjára az 
egyesület a Bűbájos hétvégéket, 
és mi abban az évben, majd pe-
dig azt követően többször is meg-
nyitottuk pincészetünket az izgal-
mas programok és kiváló borok 
iránt érdeklődők előtt – jelezte dr. 
Barkóczi István. – Az augusztus 
20-ai rendezvényre az Első Mis-
kolci Lions Klubbal közösen egy 
jótékonysági borestet álmodtunk 
meg, amelyen délután 5 órától 
fellép a varázslatos hangú Agár-
di Szilvia, aki a hazai Lions moz-
galom ismert arca. Ezt követően 
egy látványos táncbemutatóval 
igyekszünk kedvet csinálni a ven-
dégeinknek ahhoz, hogy maguk is 
táncra perdüljenek az élőzenére, 
és a finom borok és ételek meg-

kóstolása mellett egy kellemes 
estét töltsenek velünk. A részle-
tekért látogassanak el a Barkland 
Pincészet Facebook-oldalára!

A borest bevételének egy ré-
szét jótékonysági célra, a Vakok 
és Gyengénlátók Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Egyesülete 
támogatására fordítják. Az ünnepi 
hétvégén debütáló Barkland bor-
terasz már délután 3 órától várja a 
vendégeket, akik figyelemmel kí-
sérhetik, ahogy az est házigazdája, 
Bellus István humorista összeállítja 
és megsüti a Barkland borral ké-
szült új pogácsáját. És persze meg 
is kóstolhatják a különlegességet.

Bűbájos hétvége a Bűbájos hétvége a 
Barkland PincészetnélBarkland Pincészetnél
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Inter-V Kft. keres  
tapasztalattal rendelkező  

munkatársakat  
ESZTERGÁLYOS, SÍKKÖSZÖRŰS   

munkakörbe.

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

Apróhirdetés
Gondozónőt keresek moz-
gáskorlátozott nő mellé élet-
vitele segítésére 2 hetes vál-
tással. Szakképesítés nem 
feltétel, nyugdíjas is lehet. 
Tel.: 0620/2133467

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

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402,  

30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

Egy hónapig bírtuk a nyári 
pihenőt, de nagyon vágytunk 
már a kormány mögé – főleg, 
miután kiderült, hogy Kocsis 
Alexandra mellé pattanhatunk 
be egy apró, de annál vagá-
nyabb zöldrendszámos csodá-
ba.

Ha már szüneteltünk, úgy gon-
doltuk, valami igazán extrával je-
lentkezünk legközelebb – több 
szempontból is. Kezdjük a mo-
kány kis autónkkal: ezúttal a bri-
tek büszkeségének, a Mininek 
teszteljük a teljesen elektromos 

autóját. A Cooper SE-t az Avalon 
Motors biztosította számunkra. A 
tesztelésben pedig nem más volt 
a segítségünkre ezúttal, mint az 
Arnold Classic USA-t megnyerő 
Kocsis Alexandra, aki több televí-
ziós reality műsorban – így pél-
dául az Exatlonban – is szerepelt 
már. De – mint majd a műsorból 
is kiderül – a kormány mögött is 
kifejezetten jól érzi magát: va-
gány, gyors, de egyúttal nagyon 
precíz. Nem véletlen ez a vezetési 
tudomány: többek között a Lotus 
Ladies Cup versenysorozatban is 
szerepelt Alexandra.

Nemzeti ünnepünk miatt 
– rendhagyó módon – nem 
pénteken, hanem egy nappal 
korábban, augusztus 19-én, 
csütörtökön 19:25-től láthatják 
a „Suhanj velem!” című maga-
zinműsorunk legújabb adását. 
Ahogy eddig, úgy most is lesz 
nyereményjáték, ahol tesztveze-
tést és értékes ajándékcsomagot 
lehet nyerni. Ehhez nem kell mást 
tenni, mint nézni a műsort, bekö-
vetni a minap.hu Instagram-ol-
dalát, lájkolni a posztot, majd 
helyesen válaszolni a műsorban 
elhangzó kérdésre.

Exatlonos fitness modell Exatlonos fitness modell 
suhant velünksuhant velünk

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!



A Vasas elleni, legfontosabb 
rangadóját megnyerte hétfőn 
a DVTK az NB II második 
fordulójában – több mint öt-
ezer hazai szurkoló előtt!

A Csákvár elleni siker után 
így eddig hibátlan Kondás Ele-
mér együttese, mely már a ha-
todik percben megszerezte a 
vezetést az angyalföldiek el-
len. Molnár Gábor szögleté-
be Oláh Bálint kapott bele, így 
került Könyves Norbert elé, aki 
közelről a hálóba bökte a le-
csorgó labdát. A csatár mér-
lege is kettőből kettő – nála a 
gól/mérkőzést jelenti ez a mu-
tató. A 72. percben, szintén egy 
szöglet után kiegyenlített a Va-
sas: a miskolci születésű Berecz 
Zsombor lőtt egyébként pazar 
gólt a bal felső sarokba.

Nem kellett azonban sokat 
várni a válaszra: négy perccel 
később Asmir Suljić lapos pasz-
sza után Molnár lábát találták 
el a 16-oson belül, Andó-Szabó 
Sándor pedig büntetőt ítélt. A 
sértett félmagasan a jobb oldali 
kapufa mellé lőtt, újra megsze-
rezte a vezetést a hazai csapat 
(2–1), s ezzel ki is alakult a vég-
eredmény. A DVTK így meg-
nyerte első, fontos rangadóját – 
5226 (!) néző előtt.

– Csodálatos volt ennyi em-
ber előtt játszani, remek volt a 
hangulat. Egy jó Vasassal ját-
szottunk, kiválóan járatják a 
labdát. A legfontosabb az, hogy 
közönségünk előtt győzelem-
mel mutatkoztunk be. Azt kell 

elérnem, hogy a vezetés meg-
szerzése után ne álljunk be 
védekezni – értékelt a lefújás 
után a piros-fehérek vezető-
edzője.

Hegedűs János azt emelte ki, 
teljesen elégedettek saját telje-
sítményükkel, hiszen teljesítet-
ték, amiért kiment a több mint 
ötezer szurkoló.

– Azt szerettük volna bi-
zonyítani nekik, hogy ez már 
nem a tavalyi Diósgyőr, és 
hogy nem ebbe az osztályba 
való. Szerintem ez a gárda nem 
esett volna ki az NB I-ből. Egy-
ben meg szeretnénk nekik kö-
szönni, hogy segítettek nekünk 
megtartani az eredményt az 

utolsó percekben. Akik nem 
játszottak még ennyi néző 
előtt, megtapasztalhatták, 
mennyien állnak mögöttünk. 
Mindig is ilyen közönség előtt 
szerettem volna játszani. Elké-
pesztő, amit a csapat is letett az 
asztalra – összegzett a hátvéd. 
A védő a következő fordulóval 
kapcsolatban azt felelte, akár-
melyik találkozó előtt kérde-
zik, mindig azt fogja mondani: 
csak a három pont megszerzé-
se lehet a cél.

Vasárnap a diósgyőri szur-
kolók kedvenc idegenbeli túrá-
jára, Siófokra utazik a DVTK 
(kezdés: 19:00), majd szerdán, 
ugyanebben az időpontban a 

Kecskemétet hazai pályán fo-
gadják.

A hét további részében sem 
maradtak meccs nélkül a lel-
kes drukkerek, akik az első 
Rakaczki kupán láthatták a 
DVTK U16-os csapatát.

– Fontos, hogy ez a korosz-
tály is komoly nemzetközi 
mérkőzéseken mérje fel az ere-
jét. Vezető multisportklubként 
pedig bevontuk helyszínként 
a kiváló infrastruktúrával ren-
delkező putnoki Várady Béla 
Stadiont és Elek Ákos Sport-
központot is – mondta Fogara-
si Zoltán, a DVTK Labdarúgó 
Sportakadémia igazgatója.

SP

Elkezdte a felkészülést a 
következő szezonra hét-
főn, a Generali Arénában 
az Aluinvent DVTK női 
kosárlabdacsapata.

Egyelőre kondicionáló 
edzések és labdás gyakorlá-
sok szerepelnek a program-
ban, majd később edzőmér-
kőzéseken és több tornán is 
részt vesznek a piros-fehé-
rek. Az előző idényben az 
NB I-ben negyedik helyen 
végző csapat idén a dobogót 
célozza meg Földi Attila sze-
rint. A szakember az igazolá-
sokról azt is elárulta, idegen-
légiósok érkezése várható, 
így a keret még formálódik.

– Nagyon nehéz esélyt la-
tolgatni már most, amikor az 
ember még a saját csapatát 
sem igazán látja át. Ugyanak-
kor nem akarok és nem is fo-
gok menekülni attól, amit már 

mondtam a tavalyi szezon vé-
gén is, hogy szeretnénk elő-
relépni, az érmekért harcolni. 
Ez nagy és elég nehéz feladat, 
de mi a Diósgyőr vagyunk és 
szerintem nem szabad sem 
nekem, sem a csapatnak ki-
bújni e felelősség alól – mond-
ta a vezetőedző. Hozzátette: 
Szekszárdon a Siófok-kupán 
fognak részt venni augusztus 
végén, szeptember elején, il-
letve a Szaniszló Sándor Ku-
pán is képviseltetik magukat 
Miskolcon; a további felké-
szülési mérkőzések még ter-
vezés alatt állnak.

A lányok hamarosan be-
költözhetnek az új csarnok-
ba Diósgyőrben, s termé-
szetesen nagyon várják már 
– vezetőedzőjükkel együtt –, 
hogy belakhassák az impo-
záns arénát a DVTK stadion 
mellett. A bajnokság szep-
tember végén kezdődik majd.

DVTK és Könyves Norbert: kettőből kettő. Fotó: dvtk.eu

Földi Attila be is mutatta a lányoknak a megfelelő mozdu-
latsorokat. Fotó: Juhász Ákos                

RANGADÓT NYERT A DVTKRANGADÓT NYERT A DVTK

2021. augusztus 14. | 32. hét | XVIII. évfolyam 32. szám
Miskolci Napló – A város lapja Sport 9

Hétfőn délután elkezdték 
a felkészülést a DVTK női 
röplabdázói is, akik végül 
az Extraligában indulhat-
nak.

Kundrák Eszter élvezte a 
kikapcsolódást, de már na-
gyon várta az újrakezdést a 
városi sportcsarnokban.

– Futó- és konditermi 
edzéseket végeztem a szü-
net alatt, emellett tudtam 
edzős ködni is a kicsiknél. 
Azt is élvezem, mert látom, 
mennyi tehetséges játékos 
van az utánpótlásban, az 
pedig külön öröm, hogy se-
gíthetem őket a fejlődésben, 
hogy minél jobbak legye-
nek – mondta a diósgyőriek 
saját nevelésű röpise, majd 
kitért saját csapatára is. – 
Nagyon fiatal és motivált 
az együttesünk, az Extra-
ligának külön varázsa van, 
nagyszerű, hogy végül ott 
indulhatunk. Remélem, a 
szurkolók is kilátogathat-
nak majd, hiszen egy spor-
tolónak fontos, hogy jó kö-
zegben tudjon röplabdázni, 
ráadásul a legmagasabb 
osztályban. Szeretnénk mi-
nél jobb eredményt elérni, 
egyéni célom pedig mecs-
csről meccsről meccsre fej-
lődni, stabil teljesítményt 
nyújtani és közben élvezni 
a játékot.

A felkészülés programja 
és a keret is kialakult már 
Farkas Mihály Tamás ve-
zetőedző szerint. Tizen-
négyen alkotják majd az 
együttest, köztük négy ide-
genlégióssal.

– Egy-egy bosnyák és ko-
szovói válogatott játékosunk 
lesz, ők húzóemberek lehet-
nek, de egyébként bárki a 
csapatban. Minden posztra 
legalább két olyan röplabdá-
zóm van, aki megküzdhet a 
helyéért. Az elsődleges cél a 
bentmaradás kiharcolása, a 
hetedik helyet célozzuk meg. 
Amennyiben ennél előrébb 
tudnánk végezni, annak csak 
örülnék, s ha nem jön közbe 
semmi, ez akár össze is jöhet.

A szakember elmondása 
szerint a héten még lazább a 
munka, ám jövő héttől már 

napi két foglalkozás szerepel 
a programban. Utána edző-
táborba utazik a gárda Sá-
rospatakra, melynek végén a 
Nyíregyházával mérkőznek 
meg a lányok. Később, szep-
tember közepén, a nyírségi 
fővárosban vesznek részt egy 
tornán, melyen a rendező, a 
Vasas, az MTK, a Balaton-
füred és a DVTK mellett egy 
hatodik csapat is részt vesz 
majd. Szeptember végén két 
edzőmeccs vár rájuk Gödöl-
lőn, október elején pedig re-
ményeik szerint a szlovák 
extraligás Besztercebányával 
csaphatnak össze. A bajnok-
ságot október 16-án, idegen-
ben kezdik az Újpest ellen.

További riportokat a keddi 
Sportpercekben láthatnak a 
Miskolc Televízióban 18:25-
kor.

Kundrák Eszter már nagyon várta az újrakezdést. Fotó: dvtk.eu

Pályán a röplabdások is Pályán a röplabdások is 
A magyar olimpiai kül-
döttség hat arannyal, hét 
ezüsttel és hét bronzzal 
a 15. helyen zárt a tokiói 
olimpia éremtáblázatán, 
melyen az Egyesült Álla-
mok végzett az élen.

A magyarok számára re-
mekül alakult az olimpia 
végjátéka is, hiszen egy csa-
patsportban két bronzér-
met szereztünk: a női és férfi 
vízilabdásaink is megnyerték 
harmadik helyért vívott mér-
kőzésüket. Szintén bronzér-
met nyert az öttusázó Kovács 
Sarolta és a karatés Hárspa-
taki Gábor. Slusszpoénként 
pedig a magyar női kajakné-
gyes ismét megvédte címét 
500 méteren.

A tokiói Olimpiai Stadion-
ban rendezett vasárnapi zá-
róünnepségen kialudt a láng, 
ezzel véget ért a XXXII. nyári 
olimpia a japán fővárosban. 
A zárt kapuk mögött megtar-
tott több mint kétórás mű-
sor központi részében a 206 
delegáció zászlója érkezett a 
stadionba, a magyart a To-
kióban aranyérmes kajakos, 
Kopasz Bálint vitte. Aztán az 
olimpia hősei, maguk a spor-
tolók vonultak be az arénába 
és vegyültek el a küzdőtéren.

Hétfőn a budapesti BOK 
Csarnokban köszöntötték a 
tokiói olimpián szerepelt ma-

gyar sportolókat, érmeseket 
és helyezetteket. A több száz 
szurkoló előtt rendezett ün-
nepségen Kulcsár Krisztián, 
a Magyar Olimpiai Bizottság 
elnöke így fogalmazott:

– Ugyanolyan szeretet-
tel fogadják most a magyar 
olimpikonokat, ahogyan ők 
törekedtek arra Tokióban, 
hogy az ország minden la-
kosának örömet szerezzenek. 
Jó volt Tokióban magyarnak 
lenni! Köszönet ezért a spor-
tolóknak, az edzőiknek, a 
szakosztályoknak, a klubok-
nak, a családtagoknak, szur-
kolóknak és a magyar kor-
mánynak – tette hozzá.

Kulcsár Krisztián szerint 
rendkívül jól teljesített a húsz 
éremmel hazatért magyar 

csapat a vasárnap zárult öt-
karikás játékokon. A szerdai 
sajtótájékoztatón a MOB-ve-
zető hangsúlyozta, száz szá-
zalékban sikerült teljesíteni 
az előzetes elképzeléseket, és 
felidézte, hogy 2019-ben még 
csak 13 érem állt a szakmai 
prognózisban.

– Összegezve: a Covid nem 
volt befolyással a magyarok 
szereplésére. Riót túlszár-
nyalva kilenc sportágban 
nyertünk érmet, és 12 sport-
ágban végeztünk pontszerző 
helyen, 70 olimpikonunk zárt 
az első hat hely valamelyikén 
– sorolta a MOB első embere, 
hozzátéve, az ökölvívás, az at-
létika és a torna ugyanakkor 
hiányérzetet hagyott maga 
után.

Az aranyérmes kajakos, Kopasz Bálint vitte a magyar zász-
lót a záróünnepségen. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az olimpikonokat ünnepeltékAz olimpikonokat ünnepelték

Elkezdődött a kosa-Elkezdődött a kosa-
rasok felkészüléserasok felkészülése
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MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra | 
| Közélet | Ajánló |  
| Aktuális | Sport | 

| Világ | 

Az akció érvényes: 2021. augusztus 14-étől augusztus 20-áig 
Kolynos fogkrém 75 ml  299,- 199,-
Ooops grill papírtörlő 1 tek.  499,- 399,-
Domestos fertőtlenítő tisztítószer 750 ml; 531,99/l 599,- 399,-
Jar mosogató 900 ml; 665,55/l 759,- 599,-
Palette hajfesték  799,- 699,-
Well Done bútorápoló 750 ml;1065,33/l 999,- 799,-
Well Done hideg zsíroldó 750ml; 1145,33/l 999,- 859,-
Head & Shoulders sampon 200-250 ml; 3995-3196 1099,- 799,-
Coccolino öblítő 1680-1800 ml; 594,64-554,99/l 1199,- 999,-
Vanish folteltávolító 1 l  1299,- 1099,-
Bonux mosópor 2 kg; 599,5/kg 1299,- 1199,-
Famylux foly. mosószer 4 l; 299,75/l 1399,- 1199,-
Zewa WC-papír 16 tek.; 112,43/tek 2099,- 1799,-
Héra Ceramic színes falfesték 2,5 l; 1999,6/l 5999,- 4999,-
Héra belső falfesték (fehér) 15 l; 466,59/l 7999,- 6999,-
Héra Prémium színes falfesték  5 l; 1699,8/l 9499,- 8499,-

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

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

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

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, 
IRODABÚTOROK, ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, 

KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.

WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor

ÓRIÁSI bemutatókészlet HELYBEN!

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában augusztus 
15-én, vasárnap délután 4 
órától a Minorita-templom-
ból közvetítenek. A szentmi-
sét bemutatja Szalkai Zoltán 
József és Bodnár Attila.

Vasárnap, 15-én lesz a 
Minorita-templom Nagybol-
dogasszony-búcsúja. A negyed 
12-kor kezdődő ünnepi szent-
misét Szalkai Z. József minorita 
plébános mutatja be, szónoka 
Bodnár Attila mátészalkai gö-
rögkatolikus iskolalelkész lesz. 
Közreműködik a Szent Ferenc 
kórus és az Anima vonósnégyes.

A selyemréti római ka-
tolikus templom búcsúját 

augusztus 20-án, pénteken, 
Szent István király ünnepén 
tartják. Az ünnepi szentmise 
10 órakor kezdődik. Főceleb-
ráns és ünnepi szónok: Paweł 
Cebula minorita szerzetes, 
a gdanski rendtartomány 
magyarországi képviselője, 
az Egri Szent Antal-templom 
plébánosa lesz.

Ugyancsak pénteken, 20-
án tartják a vasgyári Szent 
István-templom búcsúját. 
Az ünnepi szentmisét 
10 órától Pehm G. Antal 
plébános mutatja be, és ő 
vezeti az előző három napon 
a lelkigyakorlatot is a 18 
órakor kezdődő szentmi-
séken. Csütörtökön, a mise 

után hangversenyt rendez-
nek a templomban Bach 
és Pilinszky (100) címmel. 
Fellépnek a Miskolci Bartók 
Béla Zene- és Táncművésze-
ti Szakgimnázium, valamint 
a Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Ka-
rának egykori és jelenlegi 
hallgatói.

A Continental Singers az 
abaújvári református temp-
lomban ad koncertet augusz-
tus 19-én este 6 órától.

Augusztus 22-én, vasárnap 
a 11.30 órai szentmise után 
elsőmisés áldásban részesíti 
a jelenlévőket Jancsó Árpád 
jezsuita atya az avas-déli 
Ige-templomában.

Három keresztelőt is tar-
tanak a Deszkatemplomban 
az augusztus 15-ei 10 órás 
istentiszteleten. Úrvacso-
rára felkészítő bűnbánati 
istentiszteleteket tartanak 
augusztus 19-21. között, csü-
törtöktől szombatig, minden 
nap 17 órai kezdettel a Desz-
katemplomban. Ugyanitt 
az új kenyérért adnak hálát 
úrvacsoraosztással terveik 
szerint augusztus 22-én, 
vasárnap mindkét délelőtti 
istentiszteleten.

Szemlélődő lelkigyakorla-
tot szervezett Bodrogolaszi-
ban augusztus 15-22. között 
Kiss Attila Gellért görögka-
tolikus atya.

EGYHÁZI PROGRAMAJÁNLÓEGYHÁZI PROGRAMAJÁNLÓ



Néhány fiatal gondolt egy 
nagyot és elkezdett ingye-
nes, nyilvános vetítéseket 
szervezni olyan művekből, 
amelyek egyébként nem 
jutnának el a műfaj szerel-
meseihez. Ők a Kinodomi-
no, akik egy kissé elfeledett 
moziélményt hoznak ezzel 
vissza Miskolcra.

A pandémia csak rátett egy la-
páttal arra a trendre, amit a di-
gitális filmfogyasztás évekkel 
ezelőtt indított el: a filmnézés 
közösségi élményből egyre in-
kább egyéni programmá válik. 
Kezdjük elfelejteni, milyen volt, 
amikor másokkal együtt lélegez-
ve éltük meg a katarzist, aztán 
pedig kvázi levezetésként kibe-
széltük magunkból a látottakat. 
A Kinodomino visszahozza ne-
künk ezeket az élményeket.

Szilágyi Levente, a csapat 
egyik tagja nemes egyszerű-
séggel úgy definiálta az ötle-
tet, hogy „városi vándormozi, 
ami dokumentumfilmekben 
gondolkodik”. Olyan alkotá-
sokat hoznak el Miskolcra a 
nagyvilágból, amik egyébként 
nem lennének itt elérhetőek. 

Emellett számukra fontos té-
mákat dolgoznak fel, amik-
ről a mainstream médiából 
csak félinformációkat kapnak 
az emberek. Ilyenek például a 
modernkori rabszolgaság, az 
autizmus vagy a zöld témák – 
tette hozzá.

Egy másik eleme a Kinodo-
mino-élménynek a vetítése-
ket követő beszélgetés, amire 
a szervezők igyekeznek a té-
mában szakértő megszólalókat 
elhívni. Levente úgy fogalmaz: 
nem elvakult rajongói a do-
kumentumfilmeknek, hanem 
eszközként használják őket 
arra, hogy gondolatokat éb-
resszenek az emberekben.

A vándormozi jelleg erősen 
visszaköszön a működésben, 
hiszen a helyszínek változnak. 

Többször szabadtéri a vetí-
tés, ami ismét csak szokatlan, 
de különleges moziélményt 
nyújt. Levente mindebből az 
atmoszférát emeli ki, ami sze-
rinte segíti az embereknek a 
beleélést. Átlagos 20-40 ember 
látogat el egy-egy vetítésre. A 
korosztály változó a szervező 
szerint, jellemzően a témától 
függ az összetétel. A tapasz-
talat azt mutatja, hogy egyre 
több a fiatal, huszonéves néző. 
A csapat létszám és infrastruk-
túra szempontjából is fejlődik, 
hiszen Levente egyedül kezdte 
el a Kinodominot évekkel ez-
előtt, mostanra azonban már 
ötfős a stáb. A lehetőségeik is 
javultak, mert pályázati forrás-
ból saját projektort, vetítővász-
nat és hangosítást szereztek be. 

A tervek között szerepel, hogy 
más művészeti ágakat is be-
vonjanak a közösségi esemé-
nyekbe. Volt már erre példa, 
hiszen zenei vagy drámai kísé-
rőprogram már része volt egy-
egy vetítésüknek, azonban erre 
rá akarnak erősíteni, például 
kiállítással.

A Kinodomino következő 
vetítése augusztus 14-én, szom-
baton 19 órától lesz a Zöld Kap-
csolat Egyesület irodájának ud-
varán (Kossuth utca 13.), ahol 
az Én vagyok Greta című filmet 
tekinthetik meg az érdeklődők, 
amit a témába vágó eszmecsere 
követ. Akik érdeklődnek a fia-
talok programjai iránt, a Face-
bookon kaphatnak rendszeres 
információkat.

Király Csaba
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Olyan videókat várnak, me-
lyek bemutatják a Miskolci 
Egyetem értékeit. A legkre-
atívabbak markát akár fél-
millió forint is ütheti.

Közös rövidfilmes pályáza-
tot indít a CineFest Nemzet-
közi Filmfesztivál és a Mis-
kolci Egyetem – tájékoztatta 

lapunkat a felsőoktatási intéz-
mény. A pályázatra olyanok 
jelentkezését várják, akikben 
van némi kreativitás, szíve-
sen készítenek videókat, nem 
mellesleg szeretik a Miskolci 
Egyetemet. Az alkotások ké-
szülhetnek kamerával, mo-
biltelefonnal vagy akár táb-
lagéppel is, a lényeg, hogy 

bemutassák az intézmény és 
campusának szépségeit.

Néhány dologra viszont 
azért érdemes figyelni: a film 
minimum harminc, maximum 
kilencven másodperc legyen; a 
videó ne egy-egy karról, hanem 
az egyetem egészéről szóljon; a 
rövidfilm látványvilága, ritmu-
sa a fiatalokat szólítsa meg.

Az alkotásokat a cinefest.
hu oldalon a nevezés fül alatt 
lehet feltölteni. Beküldési ha-
táridő: szeptember 5. Az alko-
tásokról szakmai zsűri dönt, a 
fődíj ötszázezer forint, a má-
sodik helyezettet kétszáz-, a 
harmadikat pedig százezer 
forinttal jutalmazzák.

TÁ

RÖVIDFILMES PÁLYÁZATOT INDÍTANAK RÖVIDFILMES PÁLYÁZATOT INDÍTANAK 

PROGRAMOK
Augusztus 14., szombat
10:00-18:00 Családi nap – aquafitness, cél-

balövés, dekázóverseny is, Miskolctapol-
cai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő

10:30-17:30 Pajta játék-tár – 13:00 és 15:30 
műhelymunkákkal, Lovagi Tornák Tere

16:00-20:00 Vár a piac – helyi és környék-
beli termelőkkel, Diósgyőri vásártér

18:00 Mediterrán nyárest – a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar koncertje, Tündérkert

20:00 Burak Yeter és Lotfi Begi – buli le-
mezlovasokkal, Lovagi Tornák Tere

Éjszakai fürdőzés, Miskolctapolcai Ellipsum 
Élmény- és Strandfürdő

22:00 Video disco, Helynekem
Augusztus 15., vasárnap
9:00 Miskolci Termelői Nap, Erzsébet tér
10:00-18:00 Családi nap – aquafitness, cél-

balövés, dekázóverseny is, Miskolctapol-
cai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő

10:30-17:30 Pajta játék-tár – 10:30 és 13:00 
meglepő hangszerekkel, Lovagi Tor-
nák Tere

16:00-18:00 Tapolcai gyermekprogramok, 
Tapolcai játszótér melletti terület

17:00 és 18:30 Szaunaprogramok, Miskolc-
tapolcai Ellipsum Élmény- és Strand-
fürdő

20:00 Mediterrán nyárest – a Miskol-
ci Szimfonikus Zenekar, Emőd, szabad-
téri színpad

Augusztus 16., hétfő
20:00 Rézorgona – OrgonaPont, Belvárosi 

református templom
Zenei utazás a középkortól a barokkig – Or-

gonaPont Tokajban, a Jézus szíve temp-
lomban

Augusztus 17., kedd
17:00 Fürdőélet és a korzózás – Páholy 25, 

Thália-ház
Augusztus 18., szerda
9:30 Nyomdázás gyerekeknek, Pontközpont 

(Weidlich-udvar)
10:00 Boszorkányos mese élőszóban, játék-

kal, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár

18:00 Görög táncház élőzenével, tánctanu-
lással, Sarantis Mantzurakisszal, Város-
háza III. udvara

20:30 Francia rúdugrás – kortárs ma-
gyar vígjáték 18 éven felülieknek, Nyá-
ri Színház

Augusztus 19., csütörtök
20:00 Farkas Gábor zongorázik a Miskol-

ci Szimfonikus Zenekarral, Sátoraljaújhe-
lyi városháza

20:30 A Dal a miénk – Csík zenekar és az 
LGT-dalok, Lovagi Tornák Tere

Francia rúdugrás – kortárs magyar vígjáték 
18 éven felülieknek, Nyári Színház

Augusztus 20., péntek
10:00 Lovagok és hercegnők napja – koronaké-

szítés, sárkánykincs, Avalon Maya Játszópark
18:00 GasztroPlacc, Erzsébet tér
Augusztus 21., szombat
17:00 és 18:30 Szaunaprogramok, Miskolcta-

polcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő
19:00 Éjszakai fürdőzés szaunaprogrammal, 

Miskolctapolcai Barlangfürdő
20:00 Világvégre – Kiss Ádám stand-up 

comedy estje a Dumaszínházban, Művé-
szetek Háza

20:30 Francia rúdugrás – kortárs magyar víg-
játék 18 éven felülieknek, Nyári Színház

Augusztus 22., vasárnap
Még máig látogatható Gál András fotóművész 

kiállítása a Miskolci Galériában
10:00-12:00 Népkerti gyermekprogramok, 

Népkerti játszótér melletti terület
10:30-17:30 Pajta játék-tár – 10:30, 13:00, 

15:30 fegyvermustrával, Lovagi Tornák Tere
17:00 és 18:30 Szaunaprogramok, Miskolcta-

polcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdő
18:00 Kastély-szerenád borkóstolóval, Edelé-

nyi kastély
MOZIMŰSOR Művészetek Háza:
Uránia-terem:
Augusztus 12-15., csütörtök-vasárnap, 

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

ponta 16:30 Örökkön örökké
Augusztus 16-18., hétfő-szerda, naponta 

18:30 Berlin, Alexanderplatz
Augusztus 19-22., csütörtök-vasárnap, 

naponta 19:00 Trollok a világ körül
Augusztus 19-25., csütörtök-szerda, na-

ponta 16:30 Dolittle
Augusztus 20., péntek 14:30 A hercegnő és 

a hét törpe
Augusztus 21., szombat 14:30 Oglik – Üdvöz-

lünk Büdifalván!
Augusztus 22., vasárnap 14:30 A kuflik és az 

akármi – Ebből még bármi lehet!
Béke-terem:
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!

Augusztus 16-18., hétfő-szerda, naponta 
19:30 Becsúszó szerelem

Augusztus 19. és 20., csütörtök és pén-
tek, naponta 17:00 Taníts meg repülni!

Augusztus 19-25., csütörtök-szerda, na-
ponta 19:00 Még egy kört mindenkinek

Augusztus 20., péntek 15:00 10 nap anyu 
nélkül

Augusztus 21., szombat 15:00 Sonic, a sün-
disznó, 17:00 Szabadúszók

Augusztus 22., vasárnap 15:00 Lassie ha-
zatér, 17:00 Raoul Taburin

PROGRAMAJÁNLÓ 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

AUGUSZTUS 16., HÉTFŐ: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 
09:50 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 
Miskolci Napló (közéleti maga-
zin), 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Generá-
ciónk, 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:25 Diagnó-
zis, 21:00 Képújság

AUGUSZTUS 17., KEDD: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Sport-
percek, 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Ki-
futás, 21:10 Képújság

AUGUSZTUS 18., SZERDA: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 
09:20 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 
Basszuskulcs, 19:00 Híradó 
ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 
19:00 Egészségpercek ism., 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:25 Vajdaság kin-
cseinek őrzői, 21:50 Képújság

AUGUSZTUS 19., CSÜTÖRTÖK: 
06:00 Az előző esti adás ismétlése, 
10:00 Képújság, 18:00 Híradó, 
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 

Prome nád (kul-
turális magazin), 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 Suhanj ve-
lem!, 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:25 Radnóti 
nyomában, 21:50 Képújság

AUGUSZTUS 20., PÉNTEK: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 
10:00 Képújság, 14:00 Ünne-
pi Közgyűlés (élő közvetítés), 
18:00 Ünnepi műsor, 21:00 
Képújság

AUGUSZTUS 21., SZOMBAT: 
07:00 Az előző esti adás ismétlése, 
11:00 Képújság, 18:00 Krónika 
(heti hírösszefoglaló), 18:25 Mis-
kolci Napló ism., 19:00 Krónika 
ism., 19:25 Suhanj velem! ism., 
20:00 Krónika ism., 20:25 Basz-
szuskulcs ism., 22:00 Képújság

AUGUSZTUS 22., VASÁRNAP: 
07:00 Az előző esti adás ismét-
lése, 11:20 Képújság, 16:00 Hí-
vőszó, 18:00 Krónika, 18:25 
Promenád (kulturális maga-
zin) ism., 19:00 Krónika (ism.), 
19:25 Gazdasági Navigátor 
ism., 20:00 Krónika ism., 20:25 
A szeri kunhalmok nyomában, 
21:30 Képújság

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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!

Visszahozzák az elfeledett Visszahozzák az elfeledett 
moziélménytmoziélményt

„Városi vándormozi, ami dokumentumfilmekben gondolkodik.” Fotó: A Kinodomino Facebook-oldala



Nyolcadik alkalommal rendezték meg múlt szombaton a 
Bükkszentlászlói Szlovák Nemzetiségi Napot. A programon a 
kicsiket és a nagyokat is változatos programok várták, de fontos 
szerepet kapott a gasztronómia, azon belül a tradicionális szlo-
vák ételek, így a krumplilángos vagy a tócsni is. A hagyományőr-
ző rendezvényt a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közösen 
szervezte Gazdusné Pankucsi Katalinnal, a terület képviselőjé-
vel. Az eseményen Miskolc képviseletében jelen volt Varga And-
rea alpolgármester is, aki méltatta a helyi közösséget azért, hogy 
a mai napig mélyen őrzik hagyományaikat. Miskolcon kilenc 
nemzetiségi önkormányzat működik. Bükkszentlászlón pedig 
erős szlovák közösség alakult ki az elmúlt évszázadokban, akik 
elsősorban vendégszeretetükről híresek. Fotó: Mocsári László

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

Akkor és most. A lillafüredi Palotaszálló 1925 és 1929 között 
épült állami beruházásként a Hámori-tó mellett, Lux Kálmán ter-
vei alapján, neoreneszánsz stílusban. A kastély vendégei az 1930-
as átadást követően 1945-ig elsősorban a korabeli elit köreiből ke-
rültek ki, konferenciákat rendeztek, hírességeket láttak vendégül. A 
második világháborúban hadikórházat rendeztek be itt a sebesült 
orosz katonák számára, és bár az épület nem rongálódott meg je-
lentősen, a kórházi üzemelés helyrehozhatatlan károkat okozott az 
eredeti berendezésben. A háború után az üzemeltetési jog a Bükki 
Gyógyfürdőkre, majd a Szakszervezetek Országos Tanácsára szállt. 
A szálloda ezután negyven évig SZOT-üdülőként üzemelt. 1993-tól 
ismét szállodaként működik, ezt követően történt meg a kor- és 
hangulathű felújítás. A lillafüredi Palotaszálló 2015-ben a Magyar 
Értéktár nemzeti értéke lett.
(Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

Mozaik Miskolci Napló12

GazdikeresőGazdikereső

Egy este, amin több mint 100 ezer orgonasíp egyszerre szólalt meg – a Filharmónia Magyarország országszerte harmadik alka-
lommal rendezte meg az Orgonák Éjszakáját, amelyhez ötven város száz helyszínen kapcsolódott be idén. A Filharmónia Magyaror-
szág az elmúlt években mindent megtett azért, hogy a hangszerek királynőjét minél jobban megismertesse a nagyközönséggel. Ezt a 
célt szolgálja az immár hagyományosan megrendezésre kerülő OrgonaPont sorozat, valamint az Orgonák éjszakája program, amely 
először 2019-ben várta az érdeklődőket. Augusztus első szombatján ismét megtöltötték országszerte a templomokat, tereket a hang-
szerek királynőjének csodálatos hangjával. Miskolcon pedig a szervezők bebizonyították, hogy a hangszerek királynője a templomo-
kon kívül is felejthetetlen élményt nyújthat, és hogy az orgonaszóra akár akrobatizálni, sőt még táncolni is lehet. Fotó: Mocsári László

VARÁZSLATOS ÉJSZAKA  VARÁZSLATOS ÉJSZAKA  
A HANGSZEREK KIRÁLYNŐJÉVELA HANGSZEREK KIRÁLYNŐJÉVEL

Őrzik a szlovák Őrzik a szlovák 
hagyományokat hagyományokat 

Ezen a héten Ronit (5481), a Miskolci Állategészségügyi Te-
lep 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, Csernaj
Fajta: keverék
Kor: 1,5 év
Neme: kan
Szín: barna
Súlya: 20,18 kg
Magasság: 50 cm

Foglalkozást igénylő ku-
tyus. Szépen sétál már pórá-
zon, jól nevelhető, de kicsit 
még szeleburdi. Egyedüli ku-
tyusnak ajánlott, egy törődő, 
hűséges gazdi mellé. Remek 
jelző kutya.

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 
2

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

KOMPOSZT-KOMPOSZT-
HALMI  HALMI  
TÖRTÉNETEK TÖRTÉNETEK 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, 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 könyvutalványt sor-
solunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
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