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Célja az erdő megismertetése Célja az erdő megismertetése 
A fürdő előtt már szombat délelőtt 10 órától megnéz-

hető a Miskolci Villanyautós Találkozó, délután 3-tól 
pedig az Aradi sétányon kezdődnek a színpadi műso-
rok a GasztroPlázst idéző hangulat mellett. Olyan fellé-
pők váltják egymást, mint Szécsi Viktória, Vízi Viktor, 
az Ellipsum Brass Band és a Latin projekt. A sort Ve-
réb Tomi zárja a látványos esti fényfestés mellett. Bent 
a fürdőben pedig Kállay-Saunders András akusztikus 
koncertje és izgalmas DJ-k fokozzák az éjszakai fürdő-
zés hangulatát. A zenét Voksán Virág is keveri majd.

Cikk a 11. oldalon

Kihagyhatatlan újranyitás az EllipsumbanKihagyhatatlan újranyitás az Ellipsumban

AUTÓVAL SEGÍTIK A RENDŐRSÉG AUTÓVAL SEGÍTIK A RENDŐRSÉG 
TEREPMUNKÁJÁT TEREPMUNKÁJÁT 

A terepviszonyokhoz könnyebben alkalmazkodó járőrautót ado-
mányozott a város pénteken a rendőrségnek, ami így a nehezen 
megközelíthető helyszíneket is sikeresebben fedi le.

Az „Együtt a biztonságért!” 
jelmondat jegyében folytatta a 
miskolci önkormányzat a városi 
rendőrök munkájának támoga-
tását. A Dacia Duster átadásakor 
Veres Pál polgármester elmond-

ta, a városvezetés alapvető cél-
ja tovább javítani Miskolc köz-
biztonságát. Ennek érdekében a 
hivatal együttműködik a városi 
és a megyei rendőrséggel, illet-
ve a rendészekkel. A közvetlen 

anyagi támogatás és akciószin-
tű kooperáció mellett a most 
átadott gépkocsi az egyébként 
nehezen bejárható külterületi 
részeken könnyíti majd meg a 
rendőri munkát.

Kiss Attila megyei rendőrfő-
kapitány megköszönte a támo-
gatást, majd kifejtette, hogy az 
adomány nagyban segíti majd a 

rendfenntartói munkát. Hozzá-
tette: Miskolc zászlóshajó, mert 
ha itt javul a közbiztonság, az ki-
hat az egész megyére. Konkrét 
intézkedések szintjén megemlí-
tette, növelték a rendőri jelenlétet 
a problémás városrészeken: a bel-
városban, Lyukóvölgyben, a Vas-
gyári piac környékén és a Számo-
zott utcáknál.             Király Csaba

Bózsó Gyula erdei nagykövetként hirdeti, hogy a 
generációk által megörökölt szakmai tudásunkat meg 
kell osztani az emberekkel egy mindenki számára él-
hetőbb és fenntarthatóbb jövő érdekében. Ez a gondo-
lat hívta életre ebben az esztendőben „Az erdő finom” 
című projektet, illetve annak eredményét, az azonos 
című könyvet. Az Északerdő műszaki osztályvezetője 
folyamatosan dolgozik az erdő társadalmi és turisz-
tikai funkcióinak erősítésén: projektmenedzserként  
koordinálja az Északerdő ilyen irányú programjait. 

Cikk a 7. oldalon

Hirdetés

Cím: 3530 Miskolc, Corvin u. 1.
Tel: +36 46 615-562  

E-mail: iroda@iroda2000.hu, web: www.iroda2000.hu

Legyen irodája az Ön sikerének, Legyen irodája az Ön sikerének, 
otthona a család kényelmének titka!otthona a család kényelmének titka!

Hosszú hónapok előkészítő 
munkája után csütörtökön 
megalakult a Miskolc Vá-
rosi Diákönkormányzat.

Stílszerűen a városháza 
közgyűlési termében gyűltek 
össze a miskolci általános és 
középiskolai DÖK-delegál-
tak, hogy aláírásukkal elfo-
gadják a szervezeti és műkö-
dési szabályzatot (SZMSZ), 
majd megválasszák az elnök-
ség tagjait. Egy régi hagyo-
mány éledt ezzel újjá, amivel 
a „felnőtt” önkormányzat 
szeretné minél fiatalabb kor-
ban a demokratikus módsze-
rekre nevelni a városi fiatal-

ságot. Egyúttal cél vonzóbbá 
tenni Miskolcot, hiszen a re-
mények szerint az ifjú kép-
viselők kortársaik érdekeit 
közvetítve olyan változásokat 
kezdeményezhetnek, ame-
lyek által jobb lesz fiatalnak 
lenni Miskolcon. A DÖK 
fontos szerepet kap majd a 
rendes közgyűlésben és pél-
dául az Ifjúsági Tanácsban 
is: véleményezési joga lesz 
a testületnek minden, a fia-
talságot érintő kérdésben. A 
következő lépés a hónap má-
sodik felében a diákpolgár-
mester-választás lesz, őt az 
október 23-ai nemzeti ünne-
pen iktathatják be.         K. Cs.

Újra működik  Újra működik  
a diákönkormányzata diákönkormányzat

Aranyérmet szerzett a 90 ki-
logrammosok mezőnyében 
Sáfrány Péter a szardíniai 
Olbiában rendezett junior ju-
do-világbajnokságon.

Az MVSC cselgáncsosa va-
lamennyi mérkőzésén reme-
kül versenyezve a magyar 
judo sport hetedik junior-világ-
bajnoki címét szerezte meg.

A döntőben Tigo Renesszel 
csapott össze a miskolci spor-
toló, akivel már a luxembourgi 
Európa-bajnokságon is együtt 
állhatott dobogóra – akkor a 
holland ezüst-, Sáfrány pedig 
bronzérmet vehetett át. Most 
viszont  ipponnal múlta felül 
riválisát. 

– Éreztem a verseny előtt, 
hogy kirobbanó formában va-
gyok, és ha minden összeáll, 
akkor összejöhet a nagy ered-
mény. A szeptemberi Eb-n 
szerzett bronzérem után – ahol 
kizárólag a későbbi grúz győz-
testől kaptam ki – tudtam, 

hogy itt is megállom a helyem. 
Ez volt az első döntőm világ-
versenyen, régóta vágytam 
már rá, de szerencsére a tét sú-
lya nem nyomott agyon. Sem-
mi esetre sem szerettem vol-
na ezüstéremmel, illetve rossz 
szájízzel távozni Olaszország-

ból. Úgy mentem fel a döntőre, 
hogy egyszerűen nem veszíthe-
tek, nyerni fogok. Nem izgul-
tam, nem féltem a lehetőségtől, 
hanem felszívtam magam az 
utolsó meccsre a holland ellen, 
és ott is minden a tervek sze-
rint, ideálisan alakult – mond-
ta az utanpotlassport.hu-nak a 
miskolci judós.

Sáfrány miskolci klubtár-
sa, Czerlau Jennifer is pont-
szerző helyet ért el a viadalon, 
hetedikként zárt a 70 kilo-
grammosok kategóriájában. 
A vegyes csapatverseny tagja-
ként Sáfrány Péter ötödik lett a 
magyar válogatottal, melynek 
tagja volt Czerlau Jennifer és a 
szintén miskolci Kriza Anna is.

Világbajnoki cím OlaszországbólVilágbajnoki cím Olaszországból
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Veres Pál polgármesterrel 
beszélgettünk az elmúlt két 
évről és a jövőről: sikerekről, 
nehézségekről és tervekről.

– Október 13-án volt két éve, 
hogy ön és a Velünk a Város 
frakciója felhatalmazást kapott 
Miskolc vezetésére. Hogyan lát-
ja ezt a két évet?

– Tagadhatatlanul nehéz két 
év van a város vezetése és min-
den miskolci mögött is. Embert 
próbáló két esztendő volt ez 
ránk hagyott adósságokkal, jár-
vánnyal, költségvetési elvoná-
sokkal, sok bajjal és sok fontos 
eredménnyel. De itt vagyunk, 
és Miskolc működik. Koránt-
sem tökéletesen, ezt én is tudom 
és mindenki tudja, de tisztessé-
gesen, becsületesen, átlátha-
tóbban és szabadon. Én szemé-
lyesen nagyon hálás vagyok a 
miskolciaknak, hogy ilyen tü-
relemmel viselik ezeket az igen 
nehéz időket.

– Ha két évvel ezelőtt meg-
kérdezik, könnyebb időszakra 
számít?

– Persze. Egy világjárványt 
például senki nem kalkulál be 
a terveibe, de józan fejjel azzal 
sem számolhat senki, hogy egy 
vész idején a kormány segítség-
képp nem forrást ad a telepü-
léseknek, hanem tetemes for-
rást von el. Természetesen ma 
is el tudnék képzelni könnyebb 
anyagi és jogszabályi környeze-
tet és könnyebb működést a vá-

rosban, de most ezt a helyzetet 
kell megoldani. Ahogy nem-
régiben mondtam, lehet nya-
valyogni, de én most vagyok 
polgármester, rám ez a feladat 
jutott eddig, ezeket kell megol-
danunk, és álljuk a sarat. Van, 
amiben jobb eredmények van-
nak, van, amiben kevésbé.

– Mondana mindkettőre 
példát?

– Kezdjük a rosszal, például 
a tömegközlekedéssel. Közis-
mert, hogy a vállalat igen súlyos 
finanszírozási problémákkal 
küzd, amiknek döntő részét az 
előző városvezetés által felhal-
mozott több mint 4 milliárd fo-
rintnyi adósság teszi ki. Ehhez 
jön a 2020-tól elvont, évi közel 
500 milliós kormányzati támo-
gatás, nem beszélve a járvány-
helyzet okozta bevételkiesésről, 
amely ez évre körülbelül félmil-
liárd forint körüli összeg lesz. 
Mindez a működőképesség 
határára sodorja a közlekedési 
vállalatot, és ennek a következ-
ményeit minden miskolci a saját 
bőrén érzi. Igyekszünk kihoz-
ni a helyzetből a legtöbbet, de 
pénzt nyomtatni nem tudunk. 
Abból gazdálkodunk, ami van. 
Nem volt célunk, sem önkéntes 
elhatározásunk a járatok ritkí-
tása. A gazdasági körülmények 
kényszerítettek minket ezekre a 
fájó intézkedésekre.

Viszont nem tehetjük meg, 
hogy hagyjuk a jelenlegi gép-
járműparkot teljesen leamorti-

zálódni, le kell cserélni az öreg 
dízelbuszokat, továbbá, ha mo-
dernizáljuk a közösségi közle-
kedést, olcsóbb lesz a járatok 
fenntartása is. Ezért nyújtot-
tunk be pályázatot elektromos 
buszok beszerzésére, amin 
nyertünk is 1,5 milliárd forin-
tot. Ez nem old meg minden 
problémát, de a szándékainkat 
és az irányokat jól mutatja.

– Mit tart sikeres területnek?
– A hivatalba lépésünktől 

kezdve tudatosan és igen terv-
szerűen dolgozunk a város fej-
lesztési forrásain. Komoly saját 
szakembercsapatunk van ezen 
a területen, és jó munkát végez-
nek. Ennek a kitartó munkának 
köszönhető a Chervon Miskol-
con megvalósuló autóipari be-
ruházása, a Xanga befektetése 
a Miskolc Déli Tudományos és 
Technológiai Parkba, de említ-
hetném Lillafüred fejlesztését 
is, ahol igen komoly lehetőségek 
nyílnak meg előttünk.

Amikor átvettük a város ve-
zetését, az előző kurzus által 
elnyert fejlesztési források fel-
használásában igen gyatra hely-
zet várt minket. Ezeket a fej-
lesztési projekteket is nekünk 
kellett gatyába rázni, és ebben 
is komoly eredményeket értünk 
és érünk el.

Ráadásul mi, miskolciak, 
mindig megtaláljuk azt, ami-
nek örülni lehet, ami mellett 
ki lehet tartani. Csak meg kell 
nézni például a Tündérkert 

esetét! Lenyűgöző az a ragasz-
kodás, ahogy a miskolciak vi-
seltetnek iránta, szeretik, féltik, 
kötődnek hozzá.

– Most, hogy szóba hozta: há-
nyadán áll a város a Tündér-
kerttel?

– Büszkék vagyunk a Tün-
dérkertre miskolciként, arra a 
parkra, amit naponta sok szá-
zan, évente pedig sok tízezren 
látogatnak, és nincs tudomá-
sunk arról, hogy a Tündérker-
tet bárki be akarná zárni vagy 
záratni. Miskolc városa azt sze-
retné, ha a Tündérkert mint a 
város egyik legszebb és legsze-
rethetőbb attrakciója, tovább-
ra is a vár mellett működne. 
Miskolcnak és a Tündérkert 
üzemeltetőjének erre élő szer-
ződése is van, és néha még mi 
is kapkodjuk a fejünket látva a 
zavaros Facebook-posztokat és 
a riadalmat az emberek között, 
hogy esetleg végleg bezárhat a 

kert. Mi sem tudjuk, mi van a 
háttérben. Egy dolgot bizton 
mondhatok: rajtunk nem fog 
múlni a Tündérkert további 
működése. Eddig is partnerek 
voltunk abban, hogy ott mű-
ködjön a pihenőpark és ezután 
is azok leszünk.

– Térjünk még vissza kicsit a 
városháza dolgaira. Az új fej-
lesztések hogy állnak? Mit vár a 
következő évektől?

– Örömmel jelenthetem, 
hogy Miskolc csak a megyénk-
re vonatkozó EU-s keretből 
31,35 milliárd forint fejlesztési 
forráshoz jut. Elkészítjük az EU 
által elvárt Fenntartható Város-
fejlesztési Stratégiát, és indulhat 
a fejlesztések előkészítése. A 10 
évre, 2030-ig terjedő fejleszté-
si koncepciónkat és elképzelé-
seinket nagyon jól fogadta az 
EU-s források felhasználásáért 
felelős magyar apparátus, vagy-
is jó esélyekkel indulunk még 

ennél is több pénzért. Nagyon 
kemény munka lesz, de meg 
fogjuk oldani. Sok munka vár 
még, de ezért vagyunk itt.

– Lassan véget érnek az elővá-
lasztások. Hogyan élte meg ezt 
az időszakot?

– Örültem az első forduló 
eredményének. Két fiatal, élet-
erős, rátermett jelölt győzött és 
száll majd harcba '22-ben a két 
miskolci képviselői helyért. Egy 
jobb- és egy baloldali, vagyis a 
városban az alapvető politikai 
erőviszonyok nem változtak 
meg. Szilágyi Szabolcs és Varga 
László egyaránt elkötelezett lo-
kálpatrióták. Ők hatalmas fe-
lelősséget viselnek mostantól. 
Rajtuk lesz a város szeme, kide-
rül, hogy tudnak-e majd győzni 
és tudnak-e majd segíteni, hogy 
Miskolc és környéke tényleg 
jobb hely legyen. Ebben a mun-
kában rám mindig számíthat-
nak, és én is számítok rájuk.
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„SOK MUNKA VÁR MÉG,  „SOK MUNKA VÁR MÉG,  
DE EZÉRT VAGYUNK ITT”DE EZÉRT VAGYUNK ITT”

Veres Pál polgármester: Miskolc működik – tisztességesen, becsületesen, átláthatóbban és szabadon

A város által szervezett 
egyeztetésen bemutatkozhat-
tak azok az intézmények és 
szolgáltatók, amelyek építik a 
város kultúráját.

A városvezetés korábban 
tartott már kerekasztal-be-
szélgetést, problémamegoldó 
fórumot, a résztvevők vendég-
látásban dolgozó vállalkozók 
voltak. Meghallgatták a véle-
ményüket, és azokkal össz-
hangban döntöttek – sikerült 
látványos eredményeket elér-
ni. Most hasonló egyeztetés 
kezdődött a kulturális élet pul-
zusát diktáló intézmények és 
szervezetek képviselőivel.

– Fontosnak tartjuk, hogy 
felélénküljön a kulturális élet 
Miskolcon – hangsúlyozta 
Varga Andrea alpolgármester, 
hozzátéve: ennek érdekében 
készülőben van az új kulturá-
lis stratégia, ami a következő 
tíz év irányvonalait határoz-

za meg. Mindehhez szükség 
van egy szakemberre, aki ösz-
szehangolja a közös gondolko-
dást. Ezzel bízta meg Veres Pál 
polgármester Fedor Vilmost, 
korábbi alpolgármestert. – A 
legfontosabb, hogy a terület 
képviselői tudjanak közösen 
gondolkodni. Neves, színvo-
nalas szolgáltatók, művészek 
élnek a városban, akiknek a 
gondolatait szeretnénk össze-
gyűjteni.

A kultúra nívójának eme-
léséért – vélekednek a szerve-
zők – az intézményeknek ösz-
szehangoltan kell dolgozniuk, 
amihez elengedhetetlen, hogy 
az egyes szereplők ismerjék 
egymást. 

– Ilyen egyeztetés utoljára tíz 
évvel ezelőtt volt Miskolcon. 
Furcsa ez egy olyan település 
vonatkozásában, ami a Kul-
túra Magyar Városa cím tu-
lajdonosa – mutatott rá Fedor 
Vilmos, akit nemrégiben ne-

veztek ki polgármesteri meg-
bízottnak. – Olyan helyzet állt 
elő, hogy a kulturális területen 
munkálkodók sem ismerik 
pontosan egymást. 

Az eseményen a Herman 
Ottó Múzeum, a Miskolci 
Nemzeti Színház, a Műút fo-
lyóirat, a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar és a Csodama-
lom Bábszínház mellett a város 
kulturális életének számos más 
prominens alakítója is bemu-
tatkozott.

Fedor Vilmos bemutatott 
egy újonnan szerkesztett jegy-
zéket, a Kulturális Kapcsolati 
Kézikönyv a szektor szereplő-
inek listáját és adatait tartal-
mazza. Ezt minden intézmény 
és szolgáltató megkapja majd. 

Hasonló kerekasztal a ter-
vek szerint havonta ülne össze, 
ahol a kulturális osztály veze-
tésével hangolnák egymáshoz 
az igényeket, koordinálnák a 
feladatokat.                           B. M.

Együttműködési megállapo-
dást írt alá szerda délelőtt a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara és a miskolci önkor-
mányzat.

Mérföldkőnek nevezte a 
mostani megállapodást a vá-
ros polgármestere, bár – tet-
te hozzá Veres Pál – eddig is 
folyamatos volt az együttmű-
ködésük, most azonban for-
málisan is megerősítették ezt 
a kapcsolatot.

– Együtt kell előmozdíta-
nunk a város és a régió gaz-
dasági fejlődését. A környező 
települések polgármestereivel 
megbízatásunk kezdete óta 
keressük a kapcsolatot, ugyan-
is csak úgy van esély a régió 
felemelkedésére, ha eredmé-
nyesen tudunk együttdolgoz-
ni a megye településeivel, vál-
lalkozásaival.

A tavaly létrehozott Észak-
kelet-magyarországi Gazda-
ságfejlesztési Zónában szám-
talan feladat vár a szereplőkre, 
de a legfontosabb ezek között 
a munkahelyteremtés.

– Abban hiszünk, ha minő-
ségi munkahelyeket tudunk 
teremteni, amelyek bérekben, 
munkakörülményekben és 
juttatásokban egyaránt meg-
felelőek, és a munkavállalók 
életkörülményeit a megfele-

lő szinten tudjuk biztosítani, 
akkor megállítható a város 
lélekszámának csökkenése. 
Ez a városvezetés legfőbb cél-
ja jelenleg.

A pandémia időszakában 
jól látszottak az összefogásból 
származó gyakorlati hasznok 
– vélekedett a városvezető –, 
például a munkaerő-közvetí-
tés vagy a gazdasági nehézsé-
gek legyűrése terén.

– És köszönjük azt a támo-
gatást is, amit a Miskolc 2030 
programban és a regionális 
gazdaságfejlesztési elképzelé-
sek terén nyújtott a BOKIK – 
mondta Veres Pál, aki a kis- és 
középvállalkozások megerősí-
tése terén is számít a kamara 
támogatására.

– Egy nagy közösség va-
gyunk, több tízezer regiszt-
rált vállalkozóval; az önkéntes 
kamarai tagjaink száma közel 
kétezer, ebből hatszáz tevé-

kenykedik a megyeszékhelyen 
– tudatta a kamarai elnök, Bi-
hall Tamás. – Mindebből lát-
ható, hogy Miskolc gazdasági 
erőközpont, a kamara pedig 
ennek megfelelően igyekszik 
együttműködni a helyi ön-
kormányzattal.

Elmondta, az ipar mellett az 
idegenforgalom is fontos a tér-
ség fellendüléséhez – és ebből 
a szempontból Miskolc kiváló 
adottságokkal bír.

– A belváros állapota nagy-
ban meghatározza a megye-
székhely üzleti vonzerejét. 
Emellett a tudásra, a képzett 
szakemberek sokaságára is 
szükség van, ezért stratégiai 
jelentőségű a Miskolci Egye-
tem. Mindenki érdeke, hogy 
ez az intézmény is erős legyen, 
mert szintén komoly vonzerőt 
jelent a régió fejlesztése szem-
pontjából – hangsúlyozta.

Bájer Máté

Minőségi munkahelyekkel állítanák meg az elvándorlást
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Bózsó Gyula a közelmúlt-
ban megjelent kötetében azt 
szerette volna megmutatni, 
mennyi olyan alapanyagot 
kínál az erdő, amiből ízletes 
étel készíthető.

Bükkmakkliszt, podagrafű, 
nyírvíz, barkócaberkenye – és 
még hosszan lehetne sorolni „Az 
erdő finom” című könyvkülön
legességben szereplő, nem min
dennapi alapanyagoknak a sorát. 
A kötetet Bózsó Gyula, az Észak
erdő Zrt. műszaki osztályának 
vezetője jegyzi szerzőként. Na de 
hogy kerül az erdész a konyhába? 
Vagy a konyha az erdőbe? Erről 
beszélgettünk Bózsó Gyulával, 
akit életútjáról, hivatásáról is kér
deztünk, sőt még azt is megtud
tuk, mi fán teremnek az erdő tár
sadalmi és turisztikai funkciói, 
valamint riportalanyunknak mi
ért is fontosak ezek.

Az Északerdő osztályvezető
je úgy ismeri a Bükköt, mint a 
tenyerét, ami nem csoda: az er
dőt, erdőket már gyerekkorá
ban megszerette.

– Szandaszőlősről szárma
zom és már nagyon korán el
döntöttem, hogy valamilyen 
módon a természettel szeret
nénk foglalkozni felnőttként. 
Már általános iskolában meg
fogalmazódott bennem: erdő
mérnök szeretnék lenni vagy 
állatorvos. Középiskolában vé

gül az előbbi mellett döntöttem, 
ezért az érettségi után a Nyu
gatmagyarországi Egyetemre 
mentem tovább – eleveníti fel.

Az erdészet az útja
Sopronban két diplomát is 

szerzett: előbb okleveles erdő
mérnök lett kiváló minősítéssel, 
majd a faipari mérnöki papírjait 
is megszerezte. A másoddiplo
ma közben már munkát is vál
lalt: egy faipari cégnél helyezke
dett el. „Szívesen dolgoztam itt, 
mégis tudtam, hogy nekem nem 
ez az utam, a tanulmányaim be
fejezése után a magyar erdőgaz
dálkodás ügyét szerettem volna 
szolgálni” – meséli Gyula.

Erre 2009ig kellett vár
ni, akkor került Miskolcra, és 
kezdte meg munkáját az or
szág legnagyobb területű erdő
gazdaságánál, az Északerdőnél, 
ahol már tizenkét esztendeje 
dolgozik.

Lapunknak elmondja, hogy 
szinte azonnal szerelmes lett a 
városba, az azt körülölelő he
gyekbe, erdőkbe, és azóta a 
környék egyik önkéntes nagy
követe. Az erdőgazdaságnál fel
adatai közé tartozik a társaság 
műszaki és beruházási munká
inak tervezése, koordinálása és 
ellenőrzése, valamint az ezek
hez köthető marketingtevé
kenységek intézése. Mindemel
lett aktívan dolgozik az erdő 

társadalmi és turisztikai funk
cióinak erősítésén: projektme
nedzserként irányítja az Észak
erdő ilyen irányú programjait.

Szerelemprojektek
Nevéhez köthető az országo

san is elismert lillafüredi kis
vasút ökoturisztikai, a varbófó
nagysági BagolyVár erdei iskola 
infrastrukturális beruházása, az 
Országos Kékkör ÉszakMa
gyarország régiót érintő nyom
vonalának és attrakcióinak mul
tifunkcionális megvalósítása, a 
füzérradványi Károlyikastély 
park– és térszerkezetének és víz
rendszerének rekonstrukciója 
is. Kevesen tudják, de az ő kez
deményezésére ünnepeljük má
jus 29én az arborétumok napját 
Magyarországon.

Ugyancsak ő álmodta meg az 
Északerdő jótékonysági „Zöld 
szív” mozgalmát is. „Az erdő
gazdaságnak, mint a megyé
ben meghatározó nagy cégnek, 
fontos a társadalmi szerepválla
lás. Ennek részeként öt éve se
gítünk a rászorulóknak kará
csony közeledtével a Zöld szív 
programban” – hangsúlyozza.

Megosztaná tudását
Bózsó Gyula erdei nagykövet

ként hirdeti, hogy a generációk 
által megörökölt szakmai tudá
sunkat meg kell osztani az em
berekkel egy mindenki számára 

élhetőbb és fenntarthatóbb jövő 
érdekében. Ez a gondolat hívta 
életre ebben az esztendőben „Az 
erdő finom” című projektet, il
letve annak eredményét, az azo
nos című könyvet.

– Az volt a tapasztalatom, 
hogy nagyon sokan szeretnének 
foglalkozni erdei gasztronómiá
val, de hiába próbáltak meg erdei 
alapanyagokra építeni, a legtöb
ben megakadtak a csipkebogyó 
vagy a kökény szintjén. Egyrészt 
azért, mert nem volt eddig meg
felelő szakirodalma itthon en
nek a témának, másrészt nagyon 
szűkös a nagyáruházakban be
szerezhető erdei alapanyagok 
listája. Mi, erdészek viszont pon
tosan tudjuk, hogy az erdő ennél 

sokkal többet képes adni, én ezt 
a tudást szerettem volna hozzá
férhetővé tenni a nagyközönség 
számára – meséli.

A kisvasút Dorottya utcai 
megállóhelyén található Vég
állomás Étteremmel kezdtek 
együtt dolgozni, ők ajánlották 
a könyvkészítés során gasztro
nómiai szakemberként Várvizi 
Péter élelmiszermérnököt, kre
atív séfet, aki szintén meglátta a 
lehetőséget ebben a projektben. 
– „Az erdő finom” egy nagy csa
patmunka végeredménye, egy 
olyan alapmű, ami igazából nem 
szakácskönyv, sokkal inkább egy 
erdei alapanyaggyűjtemény, 
ahol csokorba szedtük azokat az 
erdei hozzávalókat, melyekből 

egészséges és finom ételeket le
het készíteni. A tudásunk átadá
sával kinyitottunk egy ajtót, bí
zunk benne, hogy sokan lépnek 
be rajta egy zöldebb és fenntart
hatóbb jövő érdekében – zárja 
Bózsó Gyula.

Tajthy Ákos

Gasztrokönyv az erdésztől, az erdőbőlGasztrokönyv az erdésztől, az erdőből
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Bózsó Gyula erdei nagykövetként szívesen osztja meg tudását az érdeklődőkkel. Fotó: Juhász Ákos
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Hirdetés

A különleges kötet az Egy 
a Természettel Vadászati és 
Természeti Világkiállítás-
sal egy időben jelent meg, a 
projektért Bózsó Gyula el-
ismerésben részesült, a vi-
lágkiállítás Díszjelének III. 
fokozatát adományozták 
neki. Web: www.azerdofi-
nom.hu

Túl voltunk a szokásos reg-
geli lapindítón, amikor meg-
csörrent a telefonom. Ko-
bold Tamás polgármester 
keresett, hogy találkozzunk 
a Búza téri piacon, mert ha-
marosan ott lesz a szlovák 
köztársasági elnök. Mire 
odaértünk, Vantal Gyula, 
az akkori közterületi főnök 
kapkodva sepertette a plac-
cot, brigádban takarították a 
vásárcsarnok standjai közöt-
ti utakat. A konténer körül 
is eltűnt az összes mocsok, 
és sebtében elhajtották a ci-
gi-cigit skandáló neppereket. 
Terítettek a piacfelügyelőség 
irodájában, de feleslegesen. 
A köztársasági elnök kérése 
megfellebbezhetetlen volt, ő 
bizony állva szeretett volna 
lacipecsenyézni. Talán a kis-
kését is elővette, miközben 
sült tarját és kolbászt, hurkát 
választott magának csípős 
savanyúsággal. Majd a mus-
tárra is gusztusa támadt. A 
két piaci nagyfőnök, a régi 
fotók tanúsága szerint, test-
őrökként álltak mögé. Ko-
bold Tamás se kérette magát, 
végül mi, alkalmi krónikások 
se hiába csorgattuk a nyá-
lunkat. A kormányőrök nél-
küli elnök minden protokollt, 
etikettet felrúgva teli szájjal 
mesélte, korábban is megfor-
dult már itt. Inkognitóban. A 
sofőrje is megerősítette, erre 
a látogatásra gyúrnak már 
egy hete. Fizetéskor Schusz-

ter elnök úr mindenkit meg-
előzött. Hiába nem akarták 
elvenni a pénzt, otthagyta a 
sütöde könyöklőjén. Mondta, 
nem utoljára járt itt.

Magam is régóta favori-
zálom a lacipecsenyés sort. 
Máig is az orromban érzem 
azt a sült zsírral, olajjal ve-
gyített illatot. Nem szagot, il-
latot. Gyerekként édesanyám 
kezét fogva gyakran elmen-
tünk arra, de zsíros kenyéren 
s lángoson kívül mást nem 
kaptam. Mamám eredendően 
bizalmatlan volt, mondogatta 
is, ki tudja, miket süthetnek. 
Egyedül talán Faragó Lilliék 
bódéjánál ehettem. Később 
persze már aligha foghatott, a 
toros káposztás ínyencségeket 
sorra kóstoltam.

A Miskolci Rádiótól ka-
pott bagónyi honoráriumot 
itt vertük el a kollégákkal. 

A fabódés, pecsenyés sornak 
hangulata volt. Könnyen el-
csábultunk, akár még egy 
sajtos-tejfölös lángos után is 
lecsúszott egy szeletnyi, zsír-
tól csillogó, csontos tarja. Ha 
nem eszem meg, másé lett 
volna.

Nem könnyű a múltidézés, 
szerencsémre Siegel János, az 
egyik búzatéri hentesáruház 
vezetője nem hagy cserben. 
Emlékeim szerint is négy sor-
ban álltak a standok, a piac 
felőli sor végén egy-egy fagy-
laltos és lángossütő volt. A vá-
sárcsarnok átépítésekor vala-
mennyit felszámolták, nagy 
volt az ellenállás, senki nem 
akarta feladni az üzletét. A 
kiskereskedők érdekszövetsé-
ge is beszáll a csatába, de vé-
gül csak szanálták az össze-
set. János Benesovszky Pistát 
teszi az első helyre, mint szak-

ember mondja, az övé volt a 
legjobb kínálat. Jómagam 
Márkuszékat szerettem, ná-
luk déltájban már csak pap-
rikás zsíros kenyér maradt 
kovászos uborkával. Mivel 
az egyik magas rangú közle-
kedési rendőrtiszt felesége is 
ott árult, tudták az egyenru-
hások, hol keressék a finom 
disznóságokat.

Egyébként ebben a békebe-
li világban egy ilyen pecsenyés 
vagy lángosos stand felért egy 
lottó ötössel. Pályázni kellett 
a helyre, de a dinasztiák nem 
sok esélyt adtak a betolako-
dóknak. Mégsem irigyelték 
őket, hiszen, ha „kaszálni” 
akartak, már hajnali ket-
tőkor be kellett kapcsolni a 
gázsütőt. Este hatig nem volt 
megállás. Három órakor már 
zsúfoltság volt a hátsó nagy-
bani piacon. Sok hajléktalan, 
alkalmi munkás a placcon he-
verő ládák árnyékában húzta 
meg magát. Ez volt a sorsuk, 
az életük. Számukra a reggel 
már éjfél után beköszöntött. 
Nekik hivatalból járt az in-
gyen paprikás, hagymás zsí-
ros kenyér.

Siegel Jánossal és Vantal 
Gyulával közösen idéztük 
meg a Búza téri, szép em-
lékű zsírégetőket. Igazi átélés-
sel, mire végeztünk, be kellett 
vennem a savlekötő pirulá-
mat. Hátha még erről is ál-
modom.

Szántó István

Jegyzet
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A párt szóvivője Dobrev 
Klárát ajánlotta a miskol-
ciak figyelmébe.

Minél többen éljenek a le-
hetőséggel, és menjenek el 
szavazni az előválasztás má-
sodik fordulójában szombat 
este 8 óráig – jelentette ki mis-
kolci sajtótájékoztatóján Bar-
kóczi Balázs, a Demokratikus 
Koalíció (DK) szóvivője. A 
politikus szerint ennek azért 
van különleges jelentősége, 
mert az ellenzéki szavazók 
most tényleg maguk dönthe-
tik el, hogy 2022-ben ki in-
duljon majd Orbán Viktor és 
a Nemzeti Együttműködés 
Rendszere ellen.

A szóvivő a vidéken élőket 
is voksolásra buzdította, mint 
mondta, ez a célja az egész or-
szágjárásnak, amelyben a párt 

több politikusa is részt vesz. 
„Nem csak Budapestről lehet 
megnyerni ezt az előválasztást, 
sőt, csak Budapestről nem le-
het megnyerni ezt. Ehhez kell 
a vidék Magyarországa is” – 
tette hozzá.

Barkóczi Balázs kiemelte, a 
DK politikusai természetesen 
arra buzdítanak mindenkit, 
hogy Dobrev Klárára, a párjuk 
jelöltjére adják voksukat, mert 
szerintük ő a legesélyesebb je-
lölt, aki nemcsak győzni fog 
tudni, hanem kormányozni is.

Az előválasztás máso-
dik fordulója október 16-án, 
szombaton este 8 órakor zá-
rul, a szavazatokat pedig ok-
tóber 17-én, vasárnap szá-
molják meg. Eredményekről 
várhatóan késő éjjel tesz be-
jelentést az OEVB.

Tajthy Á.

A főbb tömegközlekedési 
utakon javítják ki az úthi-
bákat, mielőtt még bekö-
szöntene a tél.

Bár a kormányzati elvoná-
sok miatt meglehetősen nehéz 
volt az idei költségvetést meg-
tervezni – mutatott rá szerdai, 
Perecesen megtartott sajtótájé-
koztatóján Bazin Levente (Ve-
lünk a Város) önkormányzati 
képviselő –, a takarékos gaz-
dálkodásnak köszönhetően a 
tavaszi után belefér egy máso-
dik körű kátyúzás is. Ez törté-
nik most Perecesen, a Bertalan 

és az Erenyő utcán, valamint a 
főbb tömegközlekedési útvo-
nalakon városszerte.

– Az kétségtelenül nagyon jó 
hír, hogy sikerül a tél előtt eltün-
tetni az úthibákat, azonban tel-
jesen nem vagyok boldog. Nem 
lehetek, mégpedig azért nem, 
mert tavasszal bejáráson szeret-
tem volna megmutatni Hubay 
Györgynek, a terület kormány-
párti országgyűlési képviselőjé-
nek a Perecesre vezető főutat és 
a helyi problémákat. Ő viszont 
erre nem jött el és azóta sem ke-
resett fel, hogy mikor pótoljuk 
ezt – mondta.

Bazin Levente szerint ez azért 
különösen sajnálatos, mert a 
főút toldozgatása-foltozgatása 
csak átmeneti megoldást nyújt, 
a kátyúk mindig „újratermelőd-
nek”. A megoldás a komplex fel-
újítás lenne, erre azonban az ön-
kormányzatnak nincsen forrása. 
Éppen ezért a Velünk a Város 
politikusa kérte az országgyűlési 
képviselőt, segítsen abban, hogy 
jusson kormányzati vagy pályá-
zati forrás az út felújítására.

A hétfőn városszerte újra-
indult útjavítási munkákkal 
Pereces mellett a belvárosban, 
Miskolc keleti részein (a Szinva 

és Fonoda utcákon, valamint a 
Martinkertváros környékén) 
Diósgyőrben és a Vasgyárban 
kell számolnia az ott lakóknak 
és arrafelé közlekedőknek.

Az útburkolat helyreállítása 
még márciusban kezdődött, az 
első ütem augusztusban fejező-
dött be. Mint azt Kertész Béla, a 
Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft. műszaki vezetője elmondta, 
egy nagy volumenű, kátyúzásra 
elkülönített keretösszeg mara-
dékát használják fel ezúttal.

– Az elmúlt időszakban útel-
lenőreink körbejárták a főbb 
közlekedési útvonalakat, felmér-

ték azok állapotát, így ahol na-
gyobb úthibákat észleltünk, ott 
a szükséges egyeztetést és előké-
szítést követően már el is rendel-
tük a javításokat – tette hozzá.

A Városgazda kéri a köz-
lekedőket, hogy az úton dol-
gozók és a többi járművezető 

biztonsága érdekében tartsák 
be a munkavégzéssel érintett 
szakaszon érvényes forgalmi 
rendet, amelyet minden eset-
ben táblák jeleznek, s mellyel 
kapcsolatban folyamatos tájé-
koztatást igyekeznek nyújtani.

T. Á.

A szeretet erejéről, valamint 
a szabadság és a jólét össze-
függéseiről is szó esett Már-
ki-Zay Péter pénteki utcafó-
rumán Miskolcon.

Az előválasztás legfontosabb 
célja, hogy az azon induló el-
lenzéki politikusok és a szava-
zók együtt bontsák le a Nemze-
ti Együttműködés Rendszerét 
– ezzel a gondolattal nyitotta a 
sort a Centrum előtt rendezett 
utcafórumon Szopkó Tibor, 
Miskolc alpolgármestere.

Az eseményen Karácsony 
Gergely, Budapest főpolgár-
mestere, a Márki-Zay Péter 
javára visszalépett előválasz-
tási miniszterelnök-jelölt is 
felszólalt. – A jelenlegi fide-
szes kormányzat gyűlöli az 
önkormányzatokat, mert pon-
tosan tudják, hogy nincsen 
ma nagyobb kihívás számuk-
ra, mint azok, akik nem ural-
kodni akarnak az emberek fe-
lett, hanem szolgálni akarják 
őket. Az a tény, hogy a jelenle-
gi kormány politikai okokból 
büntet embereket, mert olyan 
településen élnek, ahol a helyi-
ek szabadabbak akartak lenni, 
önmagában elég ok, hogy le-
váltsuk őket – jelentette ki a 
főpolgármester.

A rendezvény egyébként egy 
valódi „polgármester cuna-

mi” volt: jelen volt Karácsony 
Gergely mellett Márki-Zay 
Péter, a Mindenki Magyaror-
szága Mozgalom előválasztá-
si miniszterelnök-jelöltje, aki 
Hódmezővásárhelyt vezeti, a 
megyénkből pedig Faragó Pé-
ter sajószentpéteri, Üveges Gá-
bor hernádszentandrási pol-
gármester, valamint Miskolcot 
1994 és 2002 között két cik-
luson át vezető Kobold Tamás 
is. Utóbbi beszédében méltat-
ta Márki-Zayt, mint mondta, ő 
nem futóhomokra, hanem kő-
sziklára építkezik, a kötőanyag 
pedig ehhez a szeretet.

– Magyarországon még nem 
hallottam politikust az elmúlt 
harminc évben, aki politika-
formáló erővé tette a szere-
tetet. Kétezer év óta zajlik a 
szeretet forradalma, óriási dol-

gokat vitt végbe. Bízom abban, 
hogy Márki-Zay Péter is nagy 
dolgokat fog a szeretet erejével 
végrehajtani – mondta.

Fekete-Győr András, a Mo-
mentum korábbi elnöke (akit 
a sok városvezető tiszteletbeli 
polgármesternek kiáltott ki – 
a szerző) úgy fogalmazott, az 
elmúlt napok történései alap-
ján úgy gondolja, egyre töb-
beket csapott meg a változás 
szele. „Csütörtök estig 441 ez-
ren mentek el szavazni a má-
sodik fordulóban. Azt mond-
ják, ha szombat estig eléri ez a 
szám a hatszázezret, akkor az 
ellenzéki összefogás miniszter-
elnök-jelöltjét biztosan Már-
ki-Zay Péternek fogják hívni” 
– hangsúlyozta.

Márki-Zay Péter végül kije-
lentette: számára, és támoga-

tói számára az a legfontosabb, 
hogy az elmúlt harminc év hi-
deg polgárháborúja, árokásása, 
gyűlölködése véget érjen vég-
re, és egy olyan rendszer jöjjön 
létre, amelyben a legfontosabb 
érték az ember és a szeretet.

– Mindenki életében eljön 
az idő, amikor felteszi a kér-
dést: milyen örökséget sze-
retnék hagyni a gyermekem-
re? Vannak, akiknek a válasza 
erre egy jacht, egy magánre-
pülőgép, egy részvénycsomag, 
egy fél utca vagy egy fél ország. 
Szerencsére más emberek is 
vannak, ők azt mondják: sza-
badságot akarunk elsősorban. 
Hiszen jólét is csak ott van, 
ahol szabadság van – fogalma-
zott az előválasztási miniszter-
elnök-jelölt.

Tajthy Ákos
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Márki-Zay: „Jólét is csak ott van, Márki-Zay: „Jólét is csak ott van, 
ahol szabadság van”ahol szabadság van”

Az előválasztáson való Az előválasztáson való 
részvételre buzdít a DKrészvételre buzdít a DK

PERECESEN IS ELTŰNNEK A KÁTYÚKPERECESEN IS ELTŰNNEK A KÁTYÚK

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt: szabadságot akarunk elsősorban. Fotó: Juhász Ákos
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A miskolci kórházak történetét feldolgozó sorozatának utolsó ré-
szeként a város legkésőbb létrejött, egyben legnagyobb egészség-
ügyi intézményét mutatjuk be, amelyet az itt lakók csak „megyei 
kórházként” ismernek. A történet első részét olvashatják.

Neve beszédes, hiszen a mai 
nevén Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház eleinte a 
Miskolc táblán kívül élő, megyei 
betegek gyógyítását volt hivatott 
ellátni a városi kórház (az Erzsé-
bet, későbbi nevén Semmelweis) 
mellett. Mint láthatjuk majd, a 
kórház működése bőven túlmu-
tat a szimpla betegellátáson.

A kezdetek
A kórház létrejöttének kezde-

te az 1950-es évek közepére nyú-
lik vissza, ekkorra vált világossá 
ugyanis, hogy a már meglévő – a 
sorozat korábbi részeiben bemu-
tatott – kórházak nem tudják el-
látni a lakosságszámban egyre 
növekvő Miskolc betegellátási 
szükségletét, nem beszélve a me-
gye egészének kiemelt betegellá-
tási feladatairól. A kórház építé-
sére 52 hold területet jelöltek ki 
a Szentpéteri kapuban, amelyen 
ekkor már 6 tömbnyi katonai 
épület is állt, így azok átalakítá-
sával is tervezni lehetett.

Mintegy három évnyi ter-
vezést és kivitelezést követően, 
1958. december 15-én a megbí-

zott igazgató, dr. Kende István 
vezetésével 139 egészségügyi 
dolgozó – közöttük 24 orvos-
sal – vette birtokba az addig át-
alakított és elkészült épületeket, 
akik az első években mintegy 
13-14 ezer beteget tudtak ellát-
ni. A kórház öt alapító osztállyal 
kezdte meg működését ekkor: 
belgyógyászati, sebészeti, szü-
lészeti-nőgyógyászati, a gyer-
mekgyógyászati ellátást biztosí-
tó, valamint a fül-orr-gégészeti 
osztály, majd az elkövetkezen-
dő tíz évben viharos gyorsaság-
gal alakultak ki újabb egységek, 
osztályok.

A fejlődés útján
1961-ben jött létre a koraszü-

lött és a bőrgyógyászati osztály, 
valamint a traumatológia. 1962-
től szerveződött szintén osztály-
lyá a patológia és a laboratóriumi 
háttér. A betegek által ma csak 
„idegépületnek” nevezett létesít-
ményben az ideggyógyászati el-
látás mellett – előbb részlegként, 
majd osztályként – idegsebésze-
ti egység alakult, amely – bizo-
nyítva létjogosultságát – 1965. 
február 5-én el is végezte az első 

nagyműtétet. Az újonnan létre-
jött osztályokkal a kórház szűk 
egy évtized alatt megduplázta 
az ellátott betegek számát, amely 
így már 1700 ágyon, évente 25-
30 ezer beteget kezelt.

A kórház történetének má-
sodik évtizede is bővelkedett 
fejlesztésekben: új sugárterápi-
ás épületben önálló onkoradio-
lógiai és sugárterápiás osztály 
kezdte meg működését. A szak-
mai színvonalat jelzi, hogy 1973-
ban az urológiai és nephrológiai 
osztály az országban második-
ként, de sikerében elsőként vese-
transz plantációkat végzett. Dr. 
Velkey László korát lényegesen 
megelőző koncepciózus szemlé-

lettel, máig korszerűnek tekint-
hető szerkezettel megálmodta a 
Gyermekegészségügyi Központ 
(GYEK) épületét, amelyet 1976-
ban át is adtak a kis betegeknek. 
Az 1977-es esztendő hozta el az 
első integrációt, ebben az évben 
ugyanis 8 telephelyessé alakí-
tották át a kórházat, az ország 
legnagyobb egészségügyi intéz-
ményévé alakítva azt, ám 1989-
ben ismét „egy telephelyessé” 
avanzsált a kórház, ám az ország 
legnagyobb kórházainak kép-
zeletbeli versenyében azóta sem 
csúszott le a dobogóról.

Az 1970-es évek végén átadták 
az orvos-nővérszállót is, amely 
nagyban növelte a dolgozók 

komfortérzetét. A fejlesztések-
nek, bővítéseknek köszönhetően 
a Borsod megyei kórház ekkor 
már 2486 ágyon, évente 46-48 
ezer beteget látott el.

Tudományos könyvtár  
a kórházban

A kórház mindenkori törté-
netében kiemelendő az a magas 
színvonalú tudományos munka, 
melynek színtere az 1963-ban 
átadott Központi Orvosi Könyv-
tár volt. A 2010-től Prónay Gá-
bor nevét viselő bibliotéka több 
mint tízezer kötetet, folyóiratot 
őriz gyűjteményében. Az itt fo-
lyó színvonalas munka eredmé-
nyeképp a könyvtár 1984-ben 

elnyerte a tudományos könyv-
tár fokozatot a Művelődési és 
Egészségügyi Minisztériumtól. 
A kórház hosszabb-rövidebb 
ideig szaklapokat is kiadott: 
1964-től hét éven át, majd 1985-
től 1988-ig újra megjelent a Bor-
sodi Orvosi Szemle, országos, 
illetve nemzetközi szerzőgárdá-
val. Több ízben jelentetett meg a 
kórház évkönyvet is (1972, 1975, 
1998, 2008, 2014), valamint a 
gyermekradiológiai osztály szer-
kesztésében egy kizárólag ide-
gen nyelvű kiadványt, az Actual 
Problems of Pediatric Radio-
logyt is, amely 1989-től 2001-ig 
állt a szakma rendelkezésére.

Nagy Attila

Várostörténet Miskolci Napló6

A város legfiatalabb kórháza: a „Megyei”A város legfiatalabb kórháza: a „Megyei”

Eredetileg katonai iskolának szánták az épületegyüttest

MISKOLCI KÓRHÁZTÖRTÉNET 11. 
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HOGY KI A LEGÉRDEMESEBB A PRIMA KÖZÖNSÉGDÍJRA, AZT ÖN DÖNTHETI EL!
Szavazatát a Közönségdíjra leadhatja a www.voszborsod.hu honlapon 2021. november 4-éig.

Kik nyerik a B.-A.-Z. Megyei PRIMA díjat 2021-ben?  
Kik kapják a háromszor egymillió forintos PRIMA  

díjat és a kettőszázötvenezer forintos közönségdíjat?  
Kik kapják Mancs gyönyörű bronzszobrát?

A VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA díjat, amellyel a megye 
kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének legkiválóbb képviselőit ismerjük el. A megyei PRIMA díj váro-
mányosai 10 kategóriából lettek kiválasztva, és közülük hárman kapnak PRIMA díjat, egyvalaki Közönségdíjban 
részesül. A kiválasztottak 2021. november 6-án, a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei PRIMA 
díj gálán vehetik át díjaikat.

Magyar Képzőművészet kategória

SERES LÁSZLÓ festőművész hitvallá-
sa szerint művészete „nonego-festészet”, 
amelyben a művész csak mint médium 
működik közre, hogy szubjektumán ke-
resztül az objektív művészet megnyilvá-
nulhasson. Műveit a MissionArt Galéria 
évente kiállításokon mutatja be elismerő 
szakmai fogadtatás mellett. 

Magyar Sport kategória

BÍRÓ IGNÁC szakmai igazgató, edző. 34 
éve dolgozik a Miskolci Jegesmedvék kö-
telékében, játékosként kezdett, majd a fel-
nőttcsapat vezetőedzője is volt, az utóbbi 
években az utánpótlásban dolgozott. Szá-
mos válogatott játékost nevelt ki a jégko-
rong számára, de tanítványai országos 
bajnoki címeket nyertek gyorskorcsolyá-
ban és floorballban is.

Magyar Népművészet és Közművelődés kategória

DEBRECZENI SÁNDOR késkészítő, 
népi iparművész. Világszínvonalon ké-
szít többek között késeket, vadászkéseket, 
borotvát, kardokat, bicskákat, fokosokat, 
cukrászkéseket, késkészleteket. Jelenleg 
szkíta- és vikingkés-kollekció elkészítésé-
vel, illetve vadászkönyv megírásával fog-
lalkozik. Több szakmai elismerés tulajdo-
nosa.

Magyar Oktatás és Köznevelés kategória

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékos-
sággal Élők és Segítőik Megyei 
Érdekvédelmi Egyesülete. Sú-
lyos és középsúlyos értelmi fo-
gyatékos gyerekekkel és felnőt-
tekkel foglalkoznak, elsősorban 
Down-szindrómás és autista 
gyerekekkel. Az értelmi fogyaté-
kos tagjaikból verbuválódott ze-
nekaruk, a Paramuzsikusok.

Magyar Színház és Filmművészet kategória

BÉRES ATTILA színházigazgató. A ma-
gyar színházi élet meghatározó, középge-
nerációs színházrendezője. A Budapesti 
Operettszínház-, a Szombathelyi Színház 
főrendezőjeként, jelenleg pedig a Miskolci 
Nemzeti Színház igazgatójaként egyaránt 
fontos küldetést vállal a magyar színházi 
életben.

Magyar Zeneművészet kategória

VIHULA MIHAJLO gitárművész. Kivé-
teles zenei tehetsége, erőteljes emóciói 
és mély művészi érzékenysége feledhe-
tetlenné teszik a művész előadását, aki 
technikailag is tökéletesen mestere hang-
szerének – igazi zenei virtuóz. Zeneszer-
zőként közreműködött több európai or-
szágban.

Magyar Tudomány kategória

DR. SZABÓ ZSOLT PHD. tanszékveze-
tő egyetemi docens, sebész. A világ egyik 
legtapasztaltabb kézsebésze, aki 5 nyel-
ven beszél és praktizál. A szakember a Pé-
csi Orvostudományi Egyetem, valamint a 
Szegedi Orvostudományi Egyetem cím-
zetes egyetemi docense, jelenleg a Világ 
Kézsebészeti Társaságok Szervezetének 
(IFSSH) elnöke.

Magyar Építészet kategória

TOMA TIBOR építészmérnök, 2008-tól 
kezdődően napjainkban is Mezőkövesd 
város települési főépítésze. A 30 éves épí-
tészi, tervezői tevékenysége az élet számos 
területén nyomon követhető, mint például  
lakó-, élelmiszeripari, oktatási, erdészeti 
épületek, egészségügyi létesítmények stb.

Magyar Irodalom kategória

NYIRI PÉTER irodalomtörténész, a Ma-
gyar Nyelv Múzeuma igazgatója. Részt 
vett az első állandó kiállítások rendezésé-
ben, jelentős munkát végzett a Kazinczy 
kert emlékeinek létrehozásában, 2018-tól 
a sátoraljaújhelyi székhelyű Kazinczy Fe-
renc Társaság elnöke. Több kötete jelent 
meg, írásai rendszeresen olvashatóak.

Gyémántfokozatú főtámogatók:

BRS Klíma és Gázcentrum Kft.
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MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  

útján történő értékesítésre meghirdeti 2021. november 4-ei  
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlant:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Tópart utca
33327 hrsz

(beépítetlen terület)
15 718 m2 64 800 000

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint  

a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást 

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l üzletfejlesztési munkatárs l informatikai programozó  
l villanyszerelő l kőműves l targoncavezető  
l termelési munkatárs l betanított gépkezelő

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.

Infóvonal:  
46/400-225 
pannonvital.eu

Kapható: Pátria Alma Patikában, vagy  
az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központban. 

Vörösborkivonatot, trans-rezveratrolt,  
szőlőmagkivonatot és polifenolokat tartalmazó étrend-  
kiegészítő. Tejfehérje, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

Vegye fel a harcot az érelmeszesedéssel!

SZÍV-ÉR SZÍV-ÉR 
BALANCE!BALANCE!

Az akció érvényes: 2021. 10. 16-tól 2021. 10. 22-ig 
Mécses, üveg (La72) 139 Ft 99 Ft
Szálas szegfű 149 Ft 99 Ft
Star kéztörlő, 2 tekercs, 84,5 Ft/tekercs 219 Ft 169 Ft
Signal Long Active fogkrém, 75 ml 539 Ft 399 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 665,33 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Domestos Power5 WC-illatosító, 2x55 g 699 Ft 599 Ft
Palette hajfesték 799 Ft 699 Ft
Flóraszept nedves kendő, 36 db-os, 20,80 Ft/db 849 Ft 749 Ft
Taft hajlakk, 250 ml, 3196 Ft/l 849 Ft 799 Ft
Biopon mosópor, 1,4-1,17 kg 999 Ft 899 Ft
Black Dent szájvíz, aktív szenes, 500 ml, 1998 Ft/l 1259 Ft 999 Ft
Dettol felülettisztító spray, 500 ml, 1998 Ft/l 1399 Ft 999 Ft
Zorka zománcfesték, fehér, 0,7 l, 1998,57 Ft/l 1999 Ft 1399 Ft
Harmat WC-papír, 40 tekercs, 3 réteg, 42,47 Ft/tekercs 2299 Ft 1699 Ft
Héra Ceramic belső, színes falfesték, 2,5 l, 1799,6 Ft/l 5999 Ft 4499 Ft
Héra Gold belső falfesték (fehér), 15 l, 533,26 Ft/l 8999 Ft 7999 Ft

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

Fatüzelés 1x1

Kevesen tudják, hogy október 
15. a környezetbarát fatüzelés 
napja. Mivel sokaknak egyetlen 
lehetőségük a fűtésre a szilárd 
tüzelés, ezért néhány egyszerű 
tanáccsal szolgálunk számukra, 
hogy hatékonyan és a lehető 
legkevésbé légszennyező mó-
don fűtsenek.

Fontos a jó minőségű tűzifa kivá-
lasztása és helyes tárolása. Legide-
álisabb a keményfa tüzelő (tölgy, 
bükk, akác, gyertyán), a fenyőfé-
léknek magas a gyantatartalmuk, 
a puhafáknak és gyümölcsfáknak 
pedig alacsonyabb a fűtőértékük.

Csak az a fa alkalmas fűtésre, 
amelynek 20 százaléknál alacso-
nyabb a nedvességtartalma. Ezt 
nevezzük tűzifának. A nedves fa 
rontja a tüzelés hatékonyságát, ke-
vesebb hőt ad és sokkal nagyobb 
légszennyezéssel jár az elégeté-
se. A tűzifát csapadéktól és magas 
páratartalomtól védve kell tárolni. 
Minél nagyobb felületen érintke-

zik levegővel, annál gyorsabban 
megy végbe a száradási folyamat, 
ezért érdemes a fát hasított álla-
potban szárítani.

A tűzrakás során először a vasta-
gabb hasábokat helyezzük el, majd 
rájuk a vékonyabbakat, ügyelve 
arra, hogy a hasábok között egy kis 
távolság – légrés – maradjon.

Mindig felülről kell begyújtani 
a farakatot. Ha a begyújtás alulról 
történik, sokáig alacsonyabb lesz 
az égési hőmérséklet és sokkal 
több füst, légszennyező anyag ke-
letkezik. 

 Amíg a tűznek látható lángja 
van, a tökéletes égéshez a lehető 
legtöbb levegőt kell biztosítani.

A tüzelőanyag minél tökélete-
sebb elégetésével csökkenthető a 
felhasznált tűzifa mennyisége, és 

megvalósítható a kis légszennye-
zőanyag-kibocsátású, környezet-
kímélő üzemeltetés is. Ezzel nem-
csak a pénztárcánkat kímélhetjük, 
hanem megóvhatjuk a levegő mi-
nőségét is.

További információért keresse 
kollégáinkat a polgármesteri hi-
vatal Ökomenedzser Irodájában, 
a hungairy@miskolc.hu e-mail-cí-
men vagy olvassa el a Herman 
Ottó Intézet „Környezetbarát fatü-
zelés” c. kiadványát (http://www.
hermanottointezet.hu/kornyezet-
barat-fatuzeles). 

 A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió 
LIFE programjának támogatásával 
valósul meg. Célja a levegőminőség 
javítása 10 magyarországi város-
ban, így Miskolcon is.

Fotó: beldekikahlya.hu

KÍNAI NYELVI KURZUSOKAT  KÍNAI NYELVI KURZUSOKAT  
INDÍTUNK OKTÓBERBEN,INDÍTUNK OKTÓBERBEN,

MELYRE TÉGED IS VÁRUNK!MELYRE TÉGED IS VÁRUNK!
Célcsoport:  érdeklődők, akik alapszinten, magyar anyanyelvű tanároktól  

szeretnék tanulni a kínai nyelvet.

Tanítás nyelve: magyar és kínai

Tanítás időszaka, tanórák száma:  nyolc hét, 2021. október 25-i héttől  
december 17-i hétig, heti 2 x 60 perc

A jelentkezési határideje:A jelentkezési határideje: október 25. október 25.
A csoportok maximális létszáma: 15 fő

Választható kurzusok: HSK 1 kezdő, HSK 2 kezdő-haladó

Tananyagot az intézet biztosítja a jelentkezők számáraTananyagot az intézet biztosítja a jelentkezők számára
Diákok és nyugdíjasok kedvezményt kapnakDiákok és nyugdíjasok kedvezményt kapnak

Nyelvtanáraink neves hazai és kínai egyetemek alap- és mesterképzésein 
tanultak a kínai nyelvről, történelemről és kultúráról; HSK 5-ös, ill. 6-os magas 
szintű nyelvvizsga-tanúsítvánnyal rendelkeznek.

KONFUCIUSZ INTÉZET – MISKOLCI EGYETEM
Kínai oktatási, kulturális és vizsgaközpont

          chinainmiskolc
konfuciusz.uni-miskolc.hu l 06-46-565-145 l china1@uni-miskolc.hu
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Szombaton két helyszínen 
is várják a szervezők a kö-
zönséget: délután az Aradi 
sétányon, este és éjszaka pe-
dig az Ellipsum Élmény- és 
Strandfürdőben.

Az Ellipsum Garden és éj-
szakai fürdőzés elnevezésű 
strandnyitó rendezvényen 
villanyautós találkozó, teszt-
vezetés és gasztroprogram is 
lesz. Az érdeklődőket az Ellip-
sum Élmény- és Strandfürdő 
elé és a Relax terembe is vár-
ják a szervezők. – A nyár fo-
lyamán kétszer volt Ellipsum 
Gasztro Plázs, ami nagy sikert 
ért el – mondta Németh Judit, 
a Miskolci Fürdők Kft. ügyve-
zetője. – Hasonlóképpen sze-
retnénk megünnepelni azt, 
hogy a kötelező felülvizsgála-
tok után újranyitjuk az Ellip-
sumot. Lesz véradás, együtt-
működve a Vöröskereszttel. 

A villanyautós találkozón az 
érdeklődők megnézhetik a 
Teslát, a Mercedest pedig ki is 
próbálhatják. Zenei program-
jaink magas színvonalúak, 
az est fénypontja a fürdőben 
lesz: Kállay Saunders András 
akusztikus koncertje – sorolta 
az ügyvezető.

Az említett énekes több régi 
népszerű dallal készül. – Run-
ning, Juliet, Joy és My Baby, 
ezeket biztosan el fogom éne-
kelni. De természetesen az új 
lemezről is viszek számokat, 
gitárral, hegedűvel és dobbal, 
ez a minimális akusztikus ver-
zió – mondta Kállay Saunders 
András, aki gyakran jár well-
nessezni. – Általában edzés 
után szoktam lazulni ilyen he-
lyeken. Teljesen feltölt, és úgy 
érzem, kitisztít. Kedvencem, 
amikor kinti meleg vizes me-
dencében ülhetek például té-
len.

Az énekes még nem járt az 
Ellipsumban, de mikor meg-
említette barátainak a miskol-
ci fellépést, rögtön mondták 
neki, hogy az egy jó hely. Veréb 
Tominak is barátai ajánlották 
az új miskolctapolcai fürdőt. 
– Azt mondták, hogy nagyon 
igényes hely, amit ki kell pró-
bálni, úgyhogy terveim között 
szerepel, mindenféleképpen 
eljövök az új fürdőnkbe. Na-
gyon érdekel, hogy milyen le-
het belülről – mondta az éne-
kes, aki elárulta, azon még 
gondolkozik, hogy az Akad 
egy hely című dalát elhozza-e. 
– A Szabad életet és az Előttem 
a képet biztos eléneklem. Egy 
gitáros érkezik majd velem, 
olyan feldolgozásokat is ho-
zunk, amik ebben a felállásban 
is jól hangzanak.

Az éjszakai fürdőzésen Vok-
sán Virág is keveri majd a ze-
nét a fürdőruhás közönségnek, 

előreláthatóan nyári vállpán-
tos felsőből és rövid szoknyá-
ból összeállított színpadi szett-
jében. – Az estre a legújabb, 
legjobb remixekkel készülök, 
amiknek dallamait már játsz-
szák a rádiók. Nekem fontos, 
hogy olyan ismert zene szól-
jon, amikre akár énekelnek is 
a vendégek. Ettől lesz felszaba-
dult a hangulat – nyilatkozta 
DJ Flower.

A fellépésre készülve utána-
nézett az Ellipsumnak. – Na-
gyon kíváncsi vagyok rá. Nya-
ralásra inkább más országokat 
választok, de wellnessezni 
majdnem napi szinten szok-
tam. Azt gondolom, ez a tevé-
kenység ma már hozzátarto-
zik az egészséges életmódhoz 
a sport mellett – mondta Vok-
sán Virág, aki elárulta, legjob-
ban a különleges illatú felön-
téseket kedveli a szaunában.

Répássy Olívia
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Október 16., szombat
10:00-hajnal 1-ig Éjszakai fürdőzés is – 

Kállay Saunders András, Voksán Virág, 
Miskolczi-Revital TSE, Woman Power 
Tánckurzus és Dj Atti, Ellipsum

10:00-21:00 Ellipsum Garden – Szécsi Vik-
tória, Veréb Tomi, latin zenék és fényfes-
tés, Aradi sétány

20:00 A New Level Empire koncertje, Ady 
Endre Művelődési Ház

20:00 Juhász Marci lemezbemutató kon-
certje, Corner Stage

21:00 Latin est Márton Boyjal, Block Bistro
22:00 Teswér-koncert, Rockwell Klub
Október 17., vasárnap
9:00-12:00 Vasútmodell- és makettbörze, 

VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
9:00-13:00 Termelői nap, Erzsébet tér
9:30 Barátság Maraton, a Generali Aréna 

előtti terület
11:00 Micimackó kuckója – zenés mesejá-

ték, Művészetek Háza
Október 18., hétfő
16:30 Ingyenes jógaovi, Ady Endre Műve-

lődési Ház
19.00 „Hogyan értsük félre a nőket?” – Csá-

nyi Sándor színművész estje, Művésze-
tek Háza

Október 19., kedd
11:00 Ingyenes baba-mama klub, Ady End-

re Művelődési Ház
14:00 Kötetbemutató és előadás iskolások-

nak a méhekről, II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár

16:00 Bódva-völgyi zenés barangolások, 
Herman Ottó Múzeum

16:30 Merényi József könyvének bemutatója, II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Október 20., szerda
16:30 Önismereti, önfejlesztő előadás – Orosz 

Júlia life coach, Célpont Közösségi Tér
17:00 Utazók klubja: Mexikó titkai, Lévay Jó-

zsef Református Gimnázium
17:00 A felvidéki magyarság kálváriája – Po-

pély Gyula történész előadása, Felvi-
dék Ház

17:00 Múzeum jóga és hangfürdő, Herman 
Ottó Múzeum

17:00 Ingyenes varrótanfolyam, Ady Endre 
Művelődési Ház

18.00 „Apróbetűs részek” – Kovács András 
Péter önálló estje, Művészetek Háza

Október 21., csütörtök
16:30 Sütő András író üzenetei, vallomá-

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

18:00 Ingyenes felnőtt társastánc, Ady Endre 
Művelődési Ház

Október 22., péntek
Már csak ma látogatható a Diósgyőri Kép-

zőművész Stúdió ‚76 kiállítása az Ady 
Endre Művelődési Házban.

20.00 Emelet-koncert az Első Emelet leg-
nagyobb slágereivel, Ady Endre Műve-
lődési Ház

21:00 G.w.M. zenél a Block Bistroban
Október 23., szombat
11:00-17:30 Elő-halloween – szellemes 

kincskereséssel, Avalon
15:00-21:00 Ünnepi szaunaprogramok, 

Miskolctapolcai Barlangfürdő
20:00 Z!enemi vs. Ørdøg, Helynekem
Október 24., vasárnap
11:00-17:30 Elő-halloween – szörnyes ve-

télkedővel, Avalon
15:00-17:30 Szaunaprogramok – gyü-

mölcsvarázs, citrusmix, Miskolctapolcai 
Barlangfürdő

MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ:
Október 16., szombat 11:00 Kakaókoncert, 

Nagyszínház, nézőtéri társalgó
15:00 Bolha a fülbe, Déryné Széppataki 

Róza bérlet, Nagyszínház
19:00 Kasimir és Karoline, Bemutatóbér-

let, Kamara
Október 19., kedd 19:00 Bolha a fülbe, Ka-

zimir Károly bérlet, Nagyszínház
Október 20., szerda 19:00 Bolha a fülbe, 

Jenbach Béla bérlet, Nagyszínház
Október 21., csütörtök 17:00 Egy óra versek 

közt művészeink társaságában, Játékszín
19:00 Szentivánéjiá!, bérletszünet, Nagy-

színház
Október 22., péntek
19:00 Bál a Savoyban, bérletszünet, jelelt, 

narrált előadás, Nagyszínház
Vojáger, Játékszín
Október 23., szombat 18:00 Ünnepi 

megemlékezés az 1956-os forradalom-
ról, Nagyszínház

MOZIMŰSOR:
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Október 14-17., csütörtök-vasárnap, na-

ponta 16:30 A szakadár, 19:00 A legjobb 
dolgokon bőgni kell

Október 18-20., hétfő-szerda, napon-
ta 16:30 a-ha: A film, 19:00 Mentés 
másképp

Október 21-24., csütörtök-vasárnap, naponta 
16:30 Ainbo: A dzsungel hercegnője

Október 21-27., csütörtök-szerda, naponta 
19:00 Elk*rtuk

Művészetek Háza, Béke-terem:
Október 14-17., csütörtök-vasárnap, na-

ponta 17:00 Gombos Jim és a Rettegett 
13, 19:30 Kislányomnak, Samának

Október 18-20., hétfő-szerda, napon-
ta 17:00 Cukorsólyom, 19:30 Csap-
da a neten

Október 21-27., csütörtök-szerda, naponta 
17:00 A művészet templomai: Pompeji, 
a bűnös város, 19:30 El akartam rejtőzni

Október 23., szombat 14:00 Akik maradtak 
(1956-ra emlékezünk)

PROGRAMAJÁNLÓ 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Október 18., hétfő: 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése 09:50 Képújság 18:00 
Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés 
18:25 Miskolci Napló (12) (közéleti 
magazin) 19:00 Híradó (12) ism. 19:15 
Időjárás-jelentés 19:25 Kvantum (12) 

(tudományos magazin) 20:00 Híradó 
(12) ism. 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 
Békebeli Budapest (12) 21:30 Képújság

Október 19., kedd: 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése 09:20 Képújság 18:00 
Híradó (12) 18:15 Időjárás-jelentés 
18:25 Sportpercek (12) 19:00 Híradó 
(12) ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 
Egy nap a világ – London (12) 20:00 
Híradó (12) ism. 20:15 Időjárás-jelen-
tés 20:25 Magyarok a Barcáért... (12) 
21:50 Képújság

Október 20., szerda: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 09:20 Képúj-
ság 18:00 Híradó (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés 18:25 Egészségpercek 
(12) 19:00 Híradó (12) ism. 19:15 Idő-
járás-jelentés 19:25 Basszuskulcs (12) 
ism. 20:00 Híradó (12) ism. 20:15 Idő-
járás-jelentés 20:25 Sztár Café: Pataki 
Zita (12) 21:00 Képújság

Október 21., csütörtök: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 10:00 Képújság 
18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés 18:25 Promenád (12) (kultu-
rális magazin) 19:00 Híradó (12) ism. 

19:15 Időjárás-je-
lentés 19:25 Acél-
lábos (12) ism. 20:00 
Híradó (12) ism. 20:15 Időjárás-jelen-
tés 20:25 Madármentő pusztadoktor 
(12) 21:15 Képújság

Október 22., péntek: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése 10:00 Képújság 
18:00 Híradó (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés 18:25 Gazdasági Navigátor 
(12) 19:00 Híradó (12) ism. 19:15 Időjá-
rás-jelentés 19:25 Suhanj velem! (12) 

ism. 20:00 Híradó (12) ism. 20:15 Idő-
járás jelentés 20:25 Miskolc TV – Ret-
ro: Miskolci séták: A Szinva (12) 21:00 
Képújság 

Október 23., szombat: 07:00 Az előző esti 
adás ismétlése 11:00 Képújság 18:00 
Ünnepi megemlékezés az 1956-os 
forradalomról (élő közvetítés a Mis-
kolci Nemzeti Színházból) 19:30 No 
comment – Ünnepi koszorúzások, 
megemlékezések 19:40 Akik mertek 
(játékfilm) (12) 20:30 Képújság

Október 24., vasárnap: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése 11:20 Képújság 
16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika 
18:25 Promenád (12) ism. 19:00 Mis-
kolci Napló (12) ism. 19:25 Egészség-
percek (12) ism. 20:00 Krónika (12) ism. 
20:25 Akik mertek (játékfilm) (12) ism. 
21:25 Képújság.

Őrületesen jó bulival indítja  Őrületesen jó bulival indítja  
az őszi szezont az Ellipsumaz őszi szezont az Ellipsum

Nem taposott a fékbe, pén-
teken máris megérkezett 
a Miskolc Televízió autós 
magazinjának, a „Suhanj 
Velem!”-nek az új része.

Legutóbb egy egyre népsze-
rűbb autósszolgáltatást mu-
tattak be, de most ismét kor-
mány mögé pattant Gulybán 
Péter műsorvezető és vendé-
ge: egy városi kis SUV-t, a fia-
talos, modern, teljesen megú-
jult, extrákkal telepakolt Opel 
Mokkát vették górcső alá, és 
vizsgálták meg kívül-belül.

– A tesztelésben ismét egy 
közismert személyiség, egy 
igazi nehézfiú volt a segítsé-
günkre: nem volt egy köny-
nyű menet, ugyanis a régi-új 

fekvenyomó világbajnok, 
Mészáros László tesztelte az 
autót, majd osztotta meg 
nézőinkkel vezetés közbe-
ni tapasztalatait – mesélt a 
műsorról Péter, felhívva egy-
úttal arra is a figyelmet, hogy 
– ahogy eddig, úgy most is 
– lesz nyereményjáték, ahol 
ezúttal egy egész hétvégé-
re megnyerheti valaki az ál-
talunk tesztelt autót az Opel 
Sajó felajánlásával. Ehhez 
nem kell mást tenni, mint 
nézni a műsort, követni a 
minap.hu Instagram-oldalát, 
lájkolni a posztot, és helye-
sen válaszolni a műsorban 
elhangzó kérdésre. A maga-
zin visszanézhető a minap.hu 
Youtube-csatornáján is.

Ezúttal a Raoul Taburin és a 
Körhinta című alkotást mu-
tatják be a nyugdíjasoknak a 
Szépkorúak Filmklubjában.

A jegyeket október 18-án, 
hétfőn 9 és 10 óra között lehet 
átvenni – érkezési sorrend-
ben – a Városház tér 8. szám 
alatt. Még júliusban indult el 
a Szépkorúak Filmklubja a 
Salkaházi Plusz program ke-
retében, a Dr. Hilscher Rezső 
Szociális Közalapítvány kez-
deményezéseként. A program 
novemberig várja a filmked-
velő nyugdíjasokat minden 
hónap utolsó hétvégéjén. A 
rendezvénynek a Művészetek 

Háza Uránia Art moziterme 
ad otthont.

A soron következő vetíté-
sek október 30-án és októ-
ber 31-én délután 2 órától 
lesznek. Az előadások ingye-
nesek, ez alkalommal sincs 
előzetes regisztráció.

A polgármesteri hivatal fel-
hívja a figyelmet, hogy az előa-
dásokon csak nyugdíjas igazol-
vánnyal rendelkezők vehetnek 
részt, a klub keretében vetített 
két alkotásra a moziban nem 
lehet jegyet kapni. Október 
30-án, szombaton a Raoul Ta-
burin, 31-én, vasárnap pedig a 
Körhinta című filmet vetítik a 
Művészetek Házában.

Nehézfiú egy vagány Nehézfiú egy vagány 
járgány fedélzeténjárgány fedélzetén

HÉTFŐN LEHET HÉTFŐN LEHET 
ÁTVENNI A JEGYEKETÁTVENNI A JEGYEKET
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Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. A régi és az új felvételen is a Táncsics tér egy 
részlete, az ottani bérházak láthatók. Bár a fotón nincs rajta, a 
Táncsics tér egyik leginkább meghatározó épülete a Miskolc-Di-
ósgyőri Református Egyházközség temploma, amely a Táncsics 
Mihály tér 1. szám alatt található. A képen ugyancsak nem látha-
tó, de szintén a téren, ráadásul annak egyik központi helyén áll 
a városrész első világháborús hőseinek tiszteletére emelt emlék-
mű, amely a Diósgyőri várra néz. A szobor előtti térrészt 2019-ben 
újították fel teljesen. A szobor felirata: Diósgyőr község hazáért 
halt hős fiainak 1914-1918. A háttérben található társasházakat az 
1970-es években építették. Az előtérben álló épületet valamikor 
a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján bontották le, azelőtt so-
káig húsboltnak és egy fűszer-csemege üzletnek adott otthont. 
Mindkettőre jó szívvel emlékeznek a diósgyőriek. (Tajthy Ákos szö-

vege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor fotója)

GazdikeresőGazdikereső

Leesett az első hó a Bükkben. A havazás szerda este kezdődött, az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) közlése szerint a Bükk-
ben csütörtök reggelre 20-25, de egyes helyeken akár 30 centis hóréteg is kialakult. Az, hogy pontosan mennyi hó esett le, területenként 
eltérő volt, a Fehér Sas Panzió munkatársai 31 centit mértek Bánkúton, az Astromet pedig 43 centit a Bükk-fennsíkon. A hirtelen jött tél 
az előrejelzések szerint nem tart sokáig. Erdődiné Molnár Zsófia meteorológus lapunknak elmondta: már a hétvégén melegedés kezdő-
dik, a jövő hét második felében pedig már 15 Celsius fok feletti hőmérsékleteket mérhetünk majd. Fotó: Parai Roland

EGYNAPOS TÉL  EGYNAPOS TÉL  
AZ OKTÓBERI BÜKKBENAZ OKTÓBERI BÜKKBEN

Ezen a héten Doriánt (5840), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új 
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet 
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Miskolc, 
Mindszent tér
Fajta: keverék
Kor: 1,5-2 év
Neme: kan
Szín: világosbarna
Súlya: 28 kg
Magasság: 49 cm

Dorián egy kedves, iz-
gő-mozgó, erős kutya. Értel-
mes, jól tanítható, és könnyen 
sajátítja el a feladatokat. Más 
kutyákkal szemben nem tá-
madó, de jelleménél, és fiatal 
koránál fogva lerohan min-
denkit.

Hirdetés
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, 
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-ma-
ilben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. októ-
ber 27. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes 

megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nye-
reményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
október 17-én, vasárnap 16 
órától a vasgyári reformá-
tus templomból közvetíte-
nek. Igét hirdet: Antal Ma-
riann református lelkész.

Szombaton, 16-án negyed 
4-kor szentmisét mutatnak 
be a lillafüredi Limpiászi ke-
resztnél.

Ugyancsak október 16-án 
Szent II. János Pál pápa em-
léknapja alkalmából koszo-
rúzási ünnepséget rendez a 
Miskolci Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat. A pápa 
diósgyőri szobrát rövid meg-
emlékezés után este negyed 
6-kor koszorúzzák meg, ami 
után szentmise lesz a diós-
győri templomban.

A 27. Veczán Pál Egyház-
zenei Kórustalálkozó záró-
hangversenyének a belvá-
rosi református templom 

ad otthont 17-én, vasárnap 
délután 4 órától. Fellép töb-
bek között a Cantus Firmus 
énekkar és a Mindszenti 
templom énekkara.

Október 17-én, vasárnap 
délután gyalogos kirándu-
lást szervez a Miskolc-Te-
temvári Református Egy-
házközség. A találkozó 1 
órakor lesz a Miskolci Állat-
kert és Kultúrpark előtt.

HARANG-HÍREK

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Bár szereti a munkáját, az utób-
bi időben már nem elégíti ki, amit ott végez. Nem biztos azon-
ban, hogy a kreativitását a munka szabadítja fel. Ha kötetlenül, 

örömmel tesz valamit, olyan boldogságban lehet része, mint csak ritkán.

Bika (április 21 – május 20) Úgy érezheti, az élete tele van buk-
tatókkal, nehézségekkel. Pedig széppé is tehetné. Ehhez azonban 
meg kellene látnia benne az önre váró szépségeket. Mert sokszor 

csak elmegy mellettük, pedig ott vannak ön körül.

Ikrek (május 21 – június 21) Mostanában túlságosan gyak-
ran ragadják el az indulatai. Ráadásul pont azzal szemben, akit a 
legjobban szeret, s akire a leginkább kell támaszkodnia. Ne vágja 

maga alatt a fát, legyen mértékletes, és belátó a szeretetben!

Rák (június 22 – július 22) Szakmai előmenetele lehet a hé-
ten a tét. Sor kerülhet egy döntésre, amin sokban múlik a sorsa, 
további fejlődése. Bármi lesz is azonban a döntés eredménye, ne 

keseredjen el! Minden út fejleszt: a nehezebb jobban.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) A magányos Oroszlánok-
nak most új társaságokba kell eljárniuk, mert egy váratlan szere-
lem hirtelen felbukkanása sorsfordulót hozhat életükbe. De vésse 

eszébe: mint minden változást, ezt is először önmagában kell megélnie!

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A héten nagyon aktív és 
kreatív, és ezt az időszakot érdemes valamilyen komoly alkotásra 
fordítani. Ha nem a munkájában találja meg a szenvedélyt, akkor 

a hobbijára használja fel ezt az energiát.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Úgy tűnik, a párkap-
csolatában immár semmire sem megy a szokásos halogató-bele-
egyező, mérlegelő taktikájával. Vannak dolgok, amikben a sarkára 

kell állnia végre, ha nem akar teljesen megsemmisülni a küzdelemben.

Skorpió (október 24 – november 22) Konfliktushelyzetbe ke-
veredhet, még ha nem is ön idézte elő. Legyen most engedékeny, 
és dolgozzon azon, hogy elsimuljon a viszály! A kiélezés értelmet-

len; ha ezt ön már belátta, győzze meg erről a másik felet is!

Nyilas (november 23 – december 21) A régi életcélok most üres-
nek tűnhetnek, új kihívásokra vágyik. Ez a megújulás érintheti a sze-
relmi életét, de ez nem jelent feltétlenül új kapcsolatot. Akár régi, 

akár új szerelemben éli meg ezt az időszakot, az nagyon pezsgő és változatos lesz.

Bak (december 22 – január 20) Ellentétes érzések uralják a szí-
vét: valamit szeretne jóvátenni, ugyanakkor a világért sem ismerné 
be, hogy hibázott. Ha mások előtt nem is kell ezt megtennie, magá-

ban azért helyre rakhatja a dolgokat. A fő, hogy önmagának ne hazudjon.

Vízöntő (január 21 – február 19) Akármilyen mesések is az 
otthonával, családjával kapcsolatos illúziói, mégsem erőltetheti 
rá azokat élete párjára. És persze fordítva is igaz ez. A sors fintora, 

hogy épp a túlzott jóakarat fordíthatja szembe önöket egymással.

Halak (február 20 – március 20) Barátkozós kedvében van, és 
minden oka meg is van rá. Leginkább most ugyanis bennük bíz-
hat. A családja is ön mellett van, de sajnos inkább csak lélekben. 

Van, amiben egyedül egy elválaszthatatlan jó barátra számíthat most.

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS
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