A jó példa a legjobb tanító

Centenáriumot ünnepelnek

Veczán Pálné tanítóként dolgozott, ahol minden
diákjának azt sugallta, hogy legyenek rövid és hos�szú távú céljaik is. Szerinte nem elég elmondani a
jó tanácsokat, mindig arra törekedett, hogy ezeknek megfelelően éljen. Férje evangélikus esperes
volt, Miskolc meghatározó személyisége. Nevéhez
kötődik a Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozó,
ami múlt héten volt huszonhetedszer városunkban.
Példaértékű életüket mindenki kirakatban láthatta,
ami nem volt könnyű a még ma is aktív Juditnak.

Az idén százéves Miskolci Művésztelep első
évtizedének elfeledett alkotásait tárja az érdeklődők szeme elé az a tárlat, ami csütörtökön délután
nyílt meg a Miskolci Galériában. Az eseményen
elhangzott, Miskolc számára mindig is fontos
volt a képzőművészet, így a művésztelep is. A köszöntőket, megnyitóbeszédeket követően Sümegi
György művészettörténész előadásban ismertette
a művésztelep elmúlt évtizedeit. A kiállítás 2022.
február végéig tekinthető meg.
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Cikk a 6. oldalon

Portré a 4. oldalon
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Darabjaiból áll össze
az egykori Avas Szálló
Korlátok, homlokzatdíszek, csillárok, burkolatdarabok – többek között
ilyen, az Avas Szállóból
származó értékeket tárolt
el a Holding néhány, a várost és történelmét szerető
munkatársa több mint tizenöt évvel ezelőtt.
Ezek az értékek mindeddig
a városi vagyonkezelő egyik
raktárában álltak letárolva.
Most viszont, hogy az épület új tulajdonosa, a Mathias
Corvinus Collegium (MCC)
az ingatlan átfogó rekonst-

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

ÁTADTÁK A DVTK ARÉNÁT

rukcióját tervezi, az értékes
épületelemeket átadják nekik, ezzel is segítve a korhű
helyreállítást.
Előkerült például a valamikor a főhomlokzat arculatát
megadó több kerámia-díszítőelem is, köztük az a bizonyos színes hajdút ábrázoló címer is, amely bizonyára
még elevenen él sok miskolci
emlékeiben. Emellett a lépcsőházakból több régi korlátelem is megmaradt, de
előkerültek a Fehér terem
csillárjai is.
Cikk a 2. oldalon

Az utánpótlás- és a felnőtt
csapatok is birtokba vehetik
már a csütörtökön felavatott,
új sportkomplexumot, amelynek neve DVTK Aréna lett.
A kosárlabda új otthonául szolgáló multifunkciós csarnok alapkövét 2019. október 8-án tették
le, a beruházás az Emberi Erő-

források Minisztériumának és a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének köszönhetően
közel hatmilliárd forintból valósult meg, amelyből több mint 4,3
milliárd kormányzati támogatás,
a fennmaradó közel 1,6 milliárd
pedig TAO-forrás. A csarnoktér
mérete megközelíti a 3600 négyzetmétert. A háromszintes épü-

Kiszurkolták a kisbuszt a Szimbiózisnak
Sikeres volt a Diósgyőri
Szervezett Szurkolói Csoportok, valamint a Diósgyőr Szurkolók Közösségének adománygyűjtő
akciója, így a Szimbiózis
Alapítvány Támogató Szolgálata lecserélheti kiöregedett kisbuszát.
Adománygyűjtést indított
a Diósgyőri Szervezett Szurkolói Csoportok és a Diósgyőr Szurkolók Közössége,
hogy megsegítsék a Szimbiózis Alapítvány Támogató
Szolgálatát.
A szolgálat fogyatékkal élő
fiatalok speciális szállítását
végzi a Miskolci és Szikszói

járás területén, akik számára ez a szolgáltatás létfontosságú, ugyanis állapotuk
nem teszi lehetővé, hogy a
közösségi közlekedést vegyék

igénybe. Megbízható jármű
nélkül pedig nem tudnának
eljutni naponta iskolába, speciális fejlesztésre, egészségügyi intézménybe, bevásá-

rolni vagy épp szabadidős
programjaikra. Nem utolsó
sorban a szolgáltatás a gyermekek szülei számára biztosítja, hogy dolgozni mehessenek.
A régi autó cseréjére a szervezet elnyert egy pályázatot,
azonban az összeg nem fedezte a vételárat, így a közel
1,4 millió forintos különbözetet szerették volna a szurkolók összeadni. Az összefogásnak köszönhetően két
hét alatt mintegy 1,5 millió
forintot gyűjtöttek össze –
adta hírül az alapítvány Facebook-oldalán, hozzátéve:
a nemes célhoz további adományozók is csatlakoztak.

letben helyet kap egy 250 négyzetméteres kondicionálóterem is.
A csapatok, sportolók számára
tizennégy öltöző áll rendelkezésre, amelyek közül kettő akadálymentesített a mozgásukban korlátozott sportolók számára. Igazi
különlegesség a hazai csapatöltöző, ahol orvosi és masszázs
szoba, szauna és pihenőhelyiség

szolgálja a piros-fehérek kosarasainak ideális felkészülését. A hétköznapokon – behúzott állapotban – öt szabványméretű pálya
és két félpálya fér el a csarnokban,
amelyeket leereszthető függönyök
választanak el egymástól, így biztosítva egyszerre több korosztály
számára edzéslehetőséget.
Cikk a 13. oldalon

Hirdetés

Legyen irodája az Ön sikerének,
otthona a család kényelmének titka!
Cím: 3530 Miskolc, Corvin u. 1.
Tel: +36 46 615-562
E-mail: iroda@iroda2000.hu, web: www.iroda2000.hu
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A HAJDÚ IS VISSZATÉR AZ AVAS
HOMLOKZATÁRA

Befejezik a Petőfi
kollégium átalakítását

Nagyban segíthetik az egykori szálloda rekonstruk
cióját azok az épületelemek,
amiket a Miskolc Holding
őrzött meg az egyik raktárában.

Szeptember közepe óta
hőszigetelik a Miskolci Petőfi Sándor Kollégium külső
homlokzatát, a beruházás
több mint 200 millió forintból valósul meg.

Korlátok, homlokzatdíszek,
csillárok, burkolatdarabok – többek között ilyen, az Avas Szállóból származó értékeket tárolt
el a Holding néhány, a várost és
történelmét szerető munkatársa
több mint tizenöt évvel ezelőtt.
Miskolc főépítészének elmondása szerint ezek az értékek
mindeddig a városi vagyonkezelő egyik raktárában tárolták.
Most viszont, hogy az épület új
tulajdonosa, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) az ingatlan átfogó rekonstrukcióját tervezi, az értékes épületelemeket
átadják nekik, ezzel is segítve a
korhű helyreállítást.
– Azt, hogy az épület bizonyos
értékes elemei nálunk vannak,
még az értékesítéskor jeleztük az
MCC felé, amely a közelmúltban jutott oda, hogy megkezdhetik a tervezés előkészítését.
Ebben pedig segítségükre lehetnek ezek a fontos, régi elemek –
mondta Szunyogh László.
Előkerült például a valamikor
a főhomlokzat arculatát meg-

A kollégium falazatának és
tetőszerkezetének hőszigetelése során kicserélik a nyílászárókat, így már nem marad
régi, elhasználódott ablak. A
2500 négyzetméternyi felület
végül törtfehér vakolatot kap.
– Régóta szerette volna a
helyi tankerületi központ a
kollégium külső homlokzatát megújítani, a vakolat és a
dísz
burkolat már körülbelül
egy évtizede le is került róla,
azonban a szigetelésig és a
korszerűsítésig nem jutottak
el – mondta László István tankerületi igazgató, hozzátéve:

A korhű helyreállítást segítik az előkerült értékek. Fotó: Juhász Ákos

adó több kerámia-díszítőelem
is, köztük az a bizonyos színes
hajdút ábrázoló címer, amely
bizonyára még elevenen él sok
miskolci emlékeiben. Emellett a
lépcsőházakból több régi korlát
elem megmaradt, de előkerültek
a Fehér terem csillárjai is.
Az MCC munkatársai örültek
a megkeresésnek, hiszen az alapítvány fő célja a felújítással nem
csupán az, hogy létrehozhassa
regionális tehetséggondozó központját, hanem az egykori Avas
(vagy Korona) Szálló műemléki rekonstrukciójával a város
számára kiemelten fontos értéket szeretnének megmenteni
Miskolcnak és a miskolciaknak

– ezt már Konyári György miskolci képviselet-vezető mondta.
– Az MCC filozófiájának éppen úgy része az oktatás és tehetséggondozás, mint az értékmentés. Éppen ezért minden
városban, ahol megvetettük lábunkat, már az elejétől olyan ingatlanokat kerestünk, amelyek
az adott település életében egykoron vagy akár ma is fontos
szerepet töltenek be, de a történelem viharai úgy alakították,
hogy már ezeknek a léte is veszélybe került – hangsúlyozta.
Ilyen, az Avas Szállóhoz hasonlóan hányattatott sorsa volt
Pécsett a Kaszinónak, Zalaegerszegen az egykori városhá-

za épületének, Debrecenben az
Aranybikának is.
A Fehér termet, a díszlépcsőházat és a báltermet (a későbbi
moziterem) eredeti állapotában
állítják helyre, és ezeket is megnyitják majd a helyiek előtt. „A
földszinten pedig olyan kereskedelmi funkcióknak is helyet
szeretnénk adni, mint például
könyvesbolt vagy kávézó. Célunk, hogy Miskolccal együttműködve felpezsdítsük a főutca Erzsébet tér és a Városház
tér között szakaszát, és hisszük,
hogy ennek zászlóshajója lesz az
újjászülető Avas Szálló – zárta
Konyári György.
Tajthy Ákos

az egyre időszerűbbé váló modernizáláshoz a választókerület országgyűlési képviselője
is hozzájárult. Csöbör Katalin
elmondta: az Emberi Erőforrások Minisztériumának bevonásával 235 millió forintos
forrást tudtak előteremteni a
leamortizált állapotban lévő
intézmény helyrehozatalára.
Az energetikai korszerűsítést és a bővítést ugyancsak
esedékesnek nevezte Simon
Zoltán intézményvezető, továbbá kiemelte: az 1959-től
kollégiumként funkcionáló
épület arculata folyamatosan
alakult és változott, ám ezúttal
az eddigi legteljesebb körű és a
takarékosság szempontjából
legátfogóbb beavatkozáson
esett át, melyre a kollégiumon
túl a város is büszke lehet.
Bódogh Dávid

Az előválasztást értékelték
Nagy-Korsa Judit és Szarka
Dénes szerint az előválasztást követően az ellenzéki
pártoknak arra kell koncentrálniuk, hogy megóvják az összefogást, mert
csak így sikerülhet tavas�szal a kormány-, a rendszer- és a korszakváltás.
A Demokratikus Koalíció (DK) megyei képviselője
úgy fogalmazott: körülbelül
tíz olyan megye van az országban, köztük Borsod-Abaúj-Zemplén is, amelyek az elmúlt harminc év vesztesének
tekinthetők. Főként az itteni
településeken élők azok, akik
az előválasztás során is leginkább a változásra voksoltak.
– Azok az emberek, akik a
Demokratikus Koalíció progresszív baloldali programjára
szavaztak, egy baloldali változást várnak. Olyan lehetőséget, hogy végre ők is fontosak
legyenek, hogy végre egyenlő
esélyeik legyenek, keressenek
annyit, mint a nyugat-dunántúliak – mondta Nagy-Korsa
Judit, hozzátéve: a következő
időszakban már arra kell koncentrálnia minden józanul
gondolkodó embernek, ami
ennek a megyének és a régiónak is felemelkedést hoz.
– Az ellenzéki előválasztás komoly felhatalmazás a
győztes jelölteknek, de egyben óriási felelősséget is je-

„Most mindenkinek az a feladata, hogy beálljon a győztesek
mögé.” Fotó: Horváth Csongor

lent – erről már a Jobbik
önkormányzati képviselője
beszélt. Szarka Dénes köszönetet mondott azoknak, akik
részt vettek Magyarország
első országos előválasztásán:
azoknak is, akik vették a fáradságot és a bátorságot arra,
hogy elmenjenek az előválasztási sátrakba, és szavaztak a számukra szimpatikus
jelöltekre, és azoknak is, akik
ott dolgoztak heteken keresztül, ha esett, ha fújt.
– Most mindenkinek, aki
ebben a folyamatban részt vett,
az a feladata, hogy beálljon a
győztesek mögé, és támogassa
őket. Ugyanakkor a győztesek
felelőssége az, hogy vigyázzanak az összefogásra, az egységre, ami megedződött. És aztán
győzelemre vigyék az ügyet,
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hogy végre valóban nemcsak
kormányt, de rendszert és korszakot is tudjunk váltani.
Szarka Dénes hozzátette: a
lehető leghatározottabban elítél minden atrocitást, ami az
elmúlt időszakban az előválasztási sátraknál történt, de
azokat is, amelyek a fideszes
aktivistákat érték úgy Miskolcon, mint az ország bármely pontján.
– Nagy a tét, és sosem látott
feszültség lesz úrrá az országon, de nagyon fontos vigyázni arra, hogy ne torkolljon ez
erőszakba sehol, semmilyen
oldalról. Arra szólítok fel mindenkit, aki bármilyen formában részt vesz a jövő évi választáson, tegyen azért, hogy
elejét vegyük az erőszak elharapódzásának.
T. Á.

Amennyiben koszorút, virágot szeretne elhelyezni az emlékhelyen, kérjük, hogy szándékát október 27-én 10 óráig
jelezze a szervezes@miskolcikulturaliskozpont.hu e-mail címen vagy a 70/491-2609 telefonszámon.
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Miskolci Napló – A város lapja

Nem vártak,
tettek Tetemvárért
Új ingatlannal és játszótérrel
bővült Tetemvár közösségi
háza – számolt be Kiss Dávid, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának vezetője és Szopkó
Tibor alpolgármester a kedd
délutáni ünnepi átadón.

A kiemelkedően közhasznú
szervezet munkatársai 2018tól végeznek szociális munkát
a városrészben. A kezdetektől
használt épület befogadóképessége azonban már kevésnek bizonyult sokrétű programjaik lebonyolításához.
A közösségi ház kapacitását
egy plusz ingatlannal és az európai szabványoknak is megfelelő kültéri játszótérrel bővítették – utóbbi hiánypótló, mert
ez a funkció az itt élő gyermekek számára helyben eddig
nem volt elérhető.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának vezetőjétől megtudtuk, a
felsősori létesítmény egy sportrészleggel, egy gyereksarokkal,

egy mosodai szolgáltatást és
közösségi fürdőzést biztosító helyiséggel, valamint egy,
a szeretetszolgálat Szimfónia
programjának szánt oktató- és
gyakorlóteremmel gyarapodott. Kiss Dávid hozzátette, az
itteni szociális munkások és a
miskolci felzárkóztatóprogramok példát mutatnak abban,
hogy egy-egy településen igenis lehet segíteni.
– Szembeötlő a változás Tetemváron – állapította meg a
városrész önkormányzati képviselőjeként Szopkó Tibor alpolgármester, aki az elmúlt
évek egyik legfontosabb helyi
beruházásának nevezte a jelenlegit. – Egy nagyon rossz állapotban lévő ingatlant vettek
kezelésbe a máltai munkatársai – emelte ki a jótékonysági
hálózat eddig elvégzett munkáját. Végezetül emlékeztetett:
a körzetében jövő tavasszal induló útépítés során kifejezetten Tetemvár utcáira fognak
fókuszálni.
Bódogh Dávid

MIDÖK-ELNÖK:
„IGENIS JÓ ITT LAKNI!”

3

Nem most kezdi a diákszintű
politizálást: már általános iskolás kora óta tagja a különböző DÖK-öknek. Az egyik legfontosabb üzenete az, hogy a
kortársak megismerjék a város
értékeit. Bemutatkozik Rőczei
Laura, az újonnan megalakult
Miskolc Városi Diákönkormányzat elnöke.

Miskolcon többéves szünet
után működik újra a diákönkormányzat, amelynek elnökségét
az alakuláskor választották meg
az általános és középiskolák delegáltjai – maguk közül. A fő pozíciót Rőczei Laura, a Zrínyi Ilona Gimnázium 19 éves tanulója
tölti be ebben a tanévben.
Laura elmeséli magáról, hogy
nagyon régóta érdeklik a képviseleti feladatok. Már az általános
iskolában csatlakozott a DÖKhöz, ami aztán odáig fejlődött,
hogy a megyei, majd az országos diákparlamentbe is beült, és
képviselte a helyi fiatalságot. A
gimnáziumban rögtön iskolatitkár lett, és az intézményi diákönkormányzatba is az egyik
első dolga volt bejelentkezni.
Az alapvető vonzalom a diákképviselethez onnan jött,
hogy Laura számára mindig is
fontos volt: ne csak a saját, hanem a társai véleményét is közvetíthesse. „Ha ők maguk nem
merik elmondani az álláspontjukat a döntéshozóknak, akkor én híd leszek, megteszem

Rőczei Laura kortársai véleményét közvetítené. Fotó: Mocsári László

és képviselem az érdekeiket”
– fogalmazza meg hitvallását.
Emellett szereti megoldani az
adódó problémákat.
A MIDÖK-kel az előkészítő fázisban került kapcsolatba,
hiszen ő is részt vett az SZMSZ
közös kidolgozásában. Rögtön
azt érezte, hogy neki is „menni kell”, és csatlakozott a kezdeményezéshez.
Azon nem sokat hezitált,
hogy induljon-e az alakuló miskolci diákönkormányzat elnöki
pozíciójáért. Hogy meg is választották, meglepte, ugyanakkor boldogsággal is eltöltötte,
hiszen olyan emberek szavaztak neki bizalmat, akikkel az
ülésen legfeljebb másodszor ta-

lálkozott, és párperces beszédén túl még nem nagyon ismerhették meg a többiek.
A rövid idő alatt beszélt nekik
DÖK-ös múltjáról, illetve arról, hogy szívügye megmutatni:
Miskolc egy olyan élhető város,
amelyet nem feltétlenül kell elhagynia a fiataloknak. „Igenis jó
itt lakni!” – mondja.
A feladat nem egyszerű – ezt ő
is elismeri – azonban sok jó ötlet van már most arra, hogyan
lehetne ezt megmutatni a kortársaknak. Mint az elnök kifejti, szerencse, hogy több iskola
képviselői ülnek a MIDÖK-ben,
mert ők tudják igazán, hogyan
lehetne megszólítani a saját intézményük diákságát.

A konkrét folytatás még most
körvonalazódik, hiszen nem
egész egy hete létezik a Miskolc Városi Diákönkormányzat. Először biztos, hogy ös�sze kell rázódnia a csapatnak.
„Reális terveket kell megfogalmaznunk, amik mindenkinek
megfelelőek” – summázza a teendőket Rőczei Laura.
A diákönkormányzat elnöke
szorosan együtt dolgozik majd
a város diákpolgármesterével,
akit pénteken, lapzártánk után
választanak meg. Ő a város kulcsának átvételével szombaton, az
október 23-ai nemzeti ünnepen
lép hivatalba. A Miskolci Napló
következő számában róla is olvashatnak majd. Király Csaba

Szinte észre sem veszik a költözést

Városkapu lehetne az új turbókörforgalom

A komlóstetői gyerekek
óvodáját egyszerre bővítik
és energetikailag korszerűsítik. Amíg a munka tart,
a csöppségek a szomszédos
Komlóstetői Református
Általános Iskola egyik épületében vendégeskednek.

Legalábbis ez a vélemény
tükröződik ki abból az
ötletpályázatból, amit a
kereszteződés közepének
leendő látványelemével kapcsolatban írt ki az önkormányzat.

A történetnek külön színt ad,
hogy pont oda költöztek, ahol a
korábbi óvoda működött – és
ahol többük szülője nevelkedett. A helyszínen Molnár Tiborné, a tagóvoda vezetője azzal fogadott bennünket, hogy
a gyerekek zökkenőmentesen veszik az átmeneti időszakot. Ebben sok munkája volt
a fenntartó Miskolci Integrált
Óvodai Intézmény (MI
ÓVI),
a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-nek, valamint a szülőknek. Sikerült annyira befogadó környezetet kialakítani
számukra a közösség összefogásával, hogy a gyerekek szinte
észre sem veszik a változást.
Igazi családi programmá
vált a költözés, hiszen a szobák berendezésében, az udvar
barátságosabbá tételében segítettek a szülők, de még egy közös festmény is készült a régi
falra. Jelenleg közel száz gyerek négy csoportban élvezheti ezeket a körülményeket. A
tagóvoda vezetője hozzátet-

te, azért már nagyon várják,
hogy visszatérhessenek a nagyobb, szebb és modernebb
épületbe, hiszen energetikai
korszerűsítés és kapacitásbővítés történik egyszerre.
A terület önkormányzati képviselője, Gazdusné Pankucsi Katalin elmondta, már
régóta esedékes volt a fejlesztés, hiszen évek óta szűkös a
gyerekek elhelyezése. A gyors
demográfiai körkép részeként
kiderül, hogy a városrészbe
egyre több fiatal, kisgyermekes
család költözik, sőt jellemzően
azok sem hagyják el a helyet,
akik Komlóstetőn nőttek fel.
Mindez több ovist is jelent.
Voltak korábban részleges
felújítások, azonban ezek mind
„tűzoltásjellegűek” voltak. A
mostani nagyberuházás ré-

szeként kicserélik a külső-belső nyílászárókat, a fűtést pedig
napelemek segítik majd. Megújul a vízhálózat, a szennyvíz
elvezetés, a villámvédelem és a
villamoshálózat is. Továbbá az
épület bővül egy csoportszobával, egy fejlesztőszobával és
egy tornaszobával, emellett az
adminisztratív szobák is megszépülnek.
Miskolc harminckét óvodájából több megújult már – kisebb-nagyobb mértékben – az
elmúlt időszakban, és jelenleg
is folyamatban van további intézmények fejlesztése. Közülük néhány esetben, a Szeder
útihoz hasonlóan, energetikai
korszerűsítésnek és kapacitásbővítésnek is örülhetnek majd
a gyermekek.
K. Cs.

Az Avasi kilátó makettje,
Miskolc címere növényből kirakva vagy éppen képzőművészeti alkotásként, Miskolc
vagy Üdvözöljük Miskolcon!
felirat, jin és jang-szimbólum különféle szobrok, illetve
fák, növények – ilyen és ehhez hasonló javaslatok érkeztek arra az ötletpályázatra,
amit Miskolc városa indított
a Vörösmarty és Király utcák
kereszteződésében épülő körforgalom központi látványelemével kapcsolatban.
A pályázatot még szeptember
végén hirdették meg, és a pályázó október 15-éig küldhette el
a polgármesteri hivatal számára ötleteit, hogy a körforgalom
közepén mivel tudná méltóképpen fogadni Miskolc a hármas
főúton a városba érkezőket. Az
idő rövidsége ellenére is több
mint harminc javaslat érkezett
a megadott e-mail-címre, és
többségük ráadásul konstruktív, előremutató volt – mondta
el lapunk érdeklődésére Miskolc főépítésze.

Mi legyen a leendő körforgalom központi látványeleme?

Szunyogh László kiemelte, a
pályázattal az önkormányzat
célja az volt, hogy megteremtsék a lehetőségét annak, hogy
egy, a város képét jelentősen
meghatározó létesítmény végleges arculatába a helyiek is beleszólhassanak.
– Még zajlik a javaslatok bírálata, de az már látszik, hogy
a beérkezett pályamunkák alkotói körülbelül ugyanazt gondolják: valami nagy, Miskolcot jelképező alkotást, illetve
növényeket szeretnének látni
a körforgalom közepén. Azzal
az önkormányzat is tud azonosulni, hogy az alkotással kvázi
köszöntse az ide érkezőket a
város, hiszen mégiscsak ez lesz
a város egyik kapuja, három
fontos út fut majd ebben a kereszteződésben össze – mond-

ta Szunyogh László, hozzátéve,
a pályázat eredményeit október végén hirdetik ki.
A főépítész hangsúlyozta, a város számára kiemelten
fontos az, hogy a miskolciak,
köztük a helyi fiatalok is alakíthassák a város életét, képét. „Éppen ezért fontos számunkra például az is, hogy a
MiMi Alkotói Pályázat keretében jövő hétfőn bejárhatjuk
az Avasi kilátót, érdekességeket oszthatok meg velük a város jelképének tekinthető létesítményről. Ennek az alkotói
pályázatnak az a célja ugyanis,
hogy Miskolc építészeti örökségeit a fiatalok látásmódjával,
a rendelkezésükre álló technikai eszközök segítségével ismerjük meg” – zárta.
Tajthy Ákos
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Mindenben segítette férjét, özvegyként is
a segítségnyújtás az élete
„Együttélésünk során megfogalmaztam, hogy az árnyékában éltem, de én ezt nem
bántam, mert visszahúzódó
ember vagyok” – állapítja meg Veczán Pálné Judit.
Bárkit szívesen meghallgat, a pandémia alatt pedig
nyakláncokat készített kórházi dolgozóknak.
Veczán Pálné 1948-ban született, tősgyökeres miskolci.
Édesanyja énektanárnő volt
a Szabó Lajos utcai fiúiskolában, édesapja pedig a Diósgyőri
Gépgyárban csoportvezető. Bátyja fotósként dolgozott. Judit a
mostani Fráter György Katolikus Gimnázium helyén lévő
általános iskolába járt. – Eredetileg gyermekorvos szerettem volna lenni, de megijedtem, amikor rádöbbentem arra,
hogy nem fogok tudni mindenkit meggyógyítani. Később
ügyvéd szerettem volna lenni,
arról a nagybátyám beszélt le.
Az érettségi után német-pszichológia szakra jelentkeztem,
ott azonban százkilenc emberből kettőt vettek fel.
Dolgozott a gyermekkórház
laborjában, majd a Szentpéteri
kapui kórházban. – Ekkor már
ismertem leendő férjemet, aki-

nek prédikációit nagynéném
ismerőse, Fabiny Tibor evangélikus lelkész ajánlotta figyelmembe. Református vagyok,
de mindkét felekezet protestáns, úgyhogy szellemiségében
közel áll egymáshoz. Szerelmünk fellángolása után négy
évet vártunk, hogy elvégezzem
a sárospataki tanárképzőt és
összeházasodjunk 1972-ben.
Veczán Pál 1976-ban lett diósgyőri lelkész. Övé volt a vasgyári
gyülekezet, ezen túl még Monok,
Tállya, Abaújszántó és Hernádbüd tartozott hozzá. Volt olyan
vasárnap, hogy hét istentiszteletet
tartott. – Elhivatott, fáradhatatlan, lelkes, kitartó, mindig jó humorú, nagyon fiatalos és művelt
ember volt. Szerette és értette is a
zenét, bámulatosan rajzolt, tudott
zongorázni, kedvelt teniszezni,
verseket is írt, de csak a családjáról és a családjának, éjszakába
nyúlóan olvasott. Nagyon szerettük a híveinket, a gyülekezet
tagjait. A fiatalok szívesen jöttek
hozzá beszélgetni, tanácsot kérni.
Mindenre nyitott volt.
A családfő pozíciójából eredően „üvegkalitkában” éltek. –
Példamutatónak kellett lenni.
Ha megbántottak, megbocsátást
gyakoroltunk. Igyekeztem megteremteni a hátországot a fér-

jemnek. A szabályok nem voltak
lerögzítve, de mindenki tudta a
dolgát. A konfliktusainkat, Istennek hála, kommunikációval
mindig meg tudtuk oldani.
Két
gyermekük
született, akiknek két-két gyermekük van. – Lányom, Judit
német-hittantanárnőként dolgozik a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban. Fiam,
Krisztián ügyvezető egy bútorkereskedésben. Áldott jó
gyermekeim vannak. A szívük,
a lelkük ugyanolyan, mint a
mienk. Ők viszik tovább a mi
szellemiségünket, hitünket. A
négy unokám ragyogja be az
életemet. Mindegyikük tehetséges, mindegyikük másban.
A legidősebb huszonhárom, a
legfiatalabb tízéves.
Veczán Pál negyvenhárom
évesen betegedett le. – Azért
imádkozott, hogy a gyerekeit fel tudja nevelni. Bíztunk a
csodában, pedig az orvosok
azt jósolták, hogy csak két hete
van hátra. Ennek ellenére még
tizenkilenc éven át engedte az
Isten, hogy minden napot csodaként éljünk meg. Hetente
kellett infúzióra járnia, Hérics
Margit főorvosnőnek is köszönhetjük az életét a Isten kegyessége mellett.

Veczán Pálné Judit a kórustalálkozó záró hangversenyének helyszínén. Fotó: Juhász Ákos

Veczán Pálné Judit a 4-es
Számú Általános Iskolában
dolgozott nyugdíjazásáig. – Tanítói hitvallásom az volt, hogy
legfontosabb a személyes példamutatás, mert a tanár a szíve
az oktatásnak. Egy pedagógus
varázsló tud lenni, gigantikus
erő van a kezében, iszonyatos felelősség, mert rajta áll
vagy bukik tanítványai sorsa.
Feladatomnak éreztem, hogy
fellobbantsam tanítványaimban a tüzet a legtöbb téma
iránt. Mindig kételyek voltak bennem, hogy át tudok-e
adni mindent, ami természetesen nemcsak a tananyagból
áll, hanem azon túl az élethez
szükséges tudásból. Csodálatos volt, hogy azok a diákjaim,
akik már szülők lettek, ugyan-

det, hogy legyen egy kis hazai
a távolban.
Szabadidejében a Luther kórusban énekel. A Veczán Pál
Egyházzenei Kórustalálkozó
egyik legfőbb szervezője. – Nekem ez szívügyem, hiszen így
tartom életben szeretett férjemet, aki lelkesen szervezte az
elsőket. Azért hozta létre, hogy
az elszigetelődött gyülekezetek
kórusai meghallgathassák egymást. Eleinte csak egynapos
volt néhány énekkarral, mára
azonban már kibővült a program mind időtartamát, mind
résztvevőit tekintve. Jövőre egy
nagyobb rendezvénysorozatban gondolkozom, mert férjem akkor lenne nyolcvanéves
– mondta Judit.
Répássy Olívia

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Jegyzet

Fehérköpenyesek a rajzgépnél
Tessék megnézni a miskolci
belváros több százéves megmaradt, patinás épületeit. Hasonlítsák össze a történelem és az
időmúlás okozta foghíjak helyére felhúzott házaival. Az esztétika és a puritán praktikum
találkozása sem új keletű, azokra az időkre emlékeztet, amikor
még nem voltak harcos városvédők vagy éppen nem hallathatták a hangjukat. Mindannyiunk mentségére szóljon, hogy
a krónikus lakáshiány, amelyet
csak a panelházak elterjedésével
tudtak felszámolni, még a leglelkesebb építészeket is átmeneti
kompromisszumra késztette. A
stukkós szobrocskák, a csicsásnak tetsző díszítőelemek kimentek a divatból, vagy már nem is
lennénk képesek ezeknek a megvalósítására.
Magam is sokat, sokszor
építkeztem, valahogyan sosem
tudtam malteros vödrök nélkül élni, így aztán jó néhány
barátra tettem szert a pallérok
és az építészek világából. Most
Gyarmati Imre és Grand András tervezőmérnökök segítségével elevenítjük fel, hol és miként álmodták meg hajdanán
a miskolci épületeket.
Az elismert szakmabeliek elmondása szerint a hatvanas
években még csak a miskolci és
a borsodi tervező vállalat regnált. Az előbbi a Szarvas patika feletti emeleteken, ebből lett
az Északterv, míg a megyeiek
a Villanyrendőr szomszédságában székeltek. Majd a gigan-

csak engem választottak gyermekeik tanítójának.
Azt tanította a gyerekeknek,
hogy legyenek rövid és hos�szú távú céljaik. – Próbálom
az időmet úgy tölteni, hogy
tartalmasan teljen. A pandémia okozta elszigetelődéskor
negyvenkilenc nyakláncot készítettem, hogy megköszönjem
a kórházi dolgozók munkáját.
Szoktam beszélgetni idős emberekkel vagy bárkivel, akinek
szüksége van erre, telefonon
vagy személyesen. Szeretek
foglalkozni a növényeimmel,
olvasok vagy keresztrejtvényt
fejtek. Amikor pedig a gyerekeim szólnak, szaladok oda segíteni. Ha az unokám hazajön
a soproni egyetemről, mindig
főzök neki néhány adag ebé-

tikusnak ígérkező nagy beruházások idején az Északterv a
Zsigmondy utca sarkára költözött. Ebben a „művészkeltetőben” számos Ybl-díjas mérnök
tervezte meg a város legimpozánsabb középületeit.
A nyolcvanas évek elején
Gyarmati Imre mérnök, aki
már az egyetemi évei alatt is
filmezett, úgy gondolta, a fotózáson túl érdemes lenne levideózni is az általuk tervezett létesítményeket. Itt jöttem
a képbe, Imrével a fél országot
beutaztuk, hogy VHS kazettákra mentsük az alkotásaikat. Annak idején csaknem
heti rendszerességgel megfordultam az irodaházban, így
magam is láthattam a nagy
változást, az amerikai szerkesztőségekre jellemző munkatermeket. Itt már nagy asztaloknál ülve terveztek. Míg az
Erzsébet téri irodában a műszaki rajzolók fehér köpenyben
álltak a másfél négyzetméteres, úgynevezett rajzgépek
mellett. Ezeken a megfelelő
szögben dönthető táblákon

többféle speciális vonalzó segítette a pauszpapíron való
tustollas rajzolást. Nem volt
könnyű nyolc órán át a fehér
lapok felett görnyedni, ezért
műszakonként akár többször
is közös tornagyakorlatokat
végeztek.
Szép számmal foglalkoztatták itt a geodétákat, földmérőket, akik minden beruházáshoz előkészítették a terepet.
Először kimérték az épület helyét, majd alapozás előtt kijelölték a sarokpontokat. Persze
a figuránsok nélkül semmire
nem mentek volna, ők azok,
akik a piros-fehér sávos botokat mozgatták, akár több száz
méteres távolságban is. Mindaddig, míg a teodolit fókuszában fel nem tűntek a csíkok.
Nem volt még mobiljuk, így az
egymás közti kapcsolattartás
úgy zajlott, mint ahogyan a
tengeri hajók matrózai tették.
Karmutogatással. Imre emlékeiben rögzült is néhány derűs helyzetkomikum, sokszor
az út szélén állva traffipaxnak
vélték a három lábon álló teo-

dolitot. Visszafordultak megkérdezni, vajon milyen gyorsan robogtak előttük.
Barátaim máig se tudják,
igazából nehéz is kibogozni,
hogy körükben, mikor, milyen szempontok szerint oszlottak meg a nagy beruházások előkészítései. Az Ybl-díjas
Dézsy János nevéhez fűződik
a Matáv Régi posta utcai épülettömbje. Dósa Károly tervezte a volt pártházat, a mai
ITC-t, Horváth István pedig
a népkerti sportcsarnokot.
Nagy Zoltán nevéhez fűződik
a Szentpéteri kapui húszemeletes toronyház.
Egyébként a mindenkori vezetők határozták meg, kire mit
bízzanak. Nem volt könnyű a
választás, hiszen országosan
ismert, nagynevű építészek
dolgoztak az Északtervnél.
Nagy merészség egy névsorolvasás, de megkísérlem: Szakonyi Adrienn, Horváthné Boros
Mária, Sallai Mátyás, Bodonyi
Csaba, Ferencz István, Rudolf
Mihály, Puskás Péter, Rostás
László és Viszlai József és még
sokan mások, mint ahogyan
valamikor a magyar filmek
stáblistájának a végére írták.
Sokukkal volt szerencsém
beszélgetni az utóbbi években.
Mindannyian egyben közös
nevezőre jutottak, a vállalat
szétzilálása után a nagy feladatokat rendre elhappolták
a fővárosi építészek. A helybéli
megrendelők elpártoltak tőlük.
Szántó István

Október 25., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:50
Képújság (12) 18:00 Híradó (12)
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25
Miskolci Napló (közéleti magazin)
(12) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kvantum (tudományos magazin) (12)
20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Az eliziumi
kém (12) 21:30 Képújság (12)
Október 26., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:20
Képújság (12) 18:00 Híradó (12)
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25
Sportpercek (12) 19:00 Híradó ism.
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Egy nap a világ – Szlovákia
(12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15
Időjárás-jelentés (12)20:25 Élmények (b)irodalma (12) 21:25 Képújság (12)
Október 27., szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:20
Képújság (12) 18:00 Híradó (12)
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25
Basszuskulcs (12) 19:00 Híradó
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés
(12) 19:25 Egészségpercek ism. (12)
20:00 Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Eszterházy –
Móricz (12) 21:00 Képújság (12)
Október 28., csütörtök: 06:00
Az előző esti adás ismétlése (12)
09:00 Miskolc önkormányzatának közgyűlése (élő közvetítés)
(12) 18:00 Híradó (12) 18:15 Idő-

járás-jelentés (12)
18:25 Promenád (kulturális ma-

gazin) (12) 19:00 Híradó ism. (12)
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
Miskolc önkormányzatának közgyűlése (ism.) (12) 22:15 Képújság (12)
Október 29., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 10:00
Képújság (12) 18:00 Híradó (12)
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25
Gazdasági Navigátor ism. (12) 19:00
Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Suhanj velem!
ism. (12) 20:00 Híradó ism. (12)
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25
Bóta Café: Gálvölgyi János (12)
21:25 Képújság (12)
Október 30., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 11:00
Képújság (12) 18:00 Krónika (heti
hírösszefoglaló) (12) 18:25 Miskolci
Napló ism. (12) 19:00 Krónika ism.
(12) 19:25 Közösségi magány (12)
19:50 Jókaikert (12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:25 30+1 A Miskolc
Dixieland Band születésnapi koncertje (12) 21:20 Képújság (12)
Október 31., vasárnap: 07:00 Az
előző esti adás ismétlése (12) 11:20
Képújság (12) 16:00 Hívőszó (12)
18:00 Krónika ism. (12) 18:25
Promenád ism. (12) 19:00 Miskolci
Napló ism. (12) 19:25 Basszuskulcs
ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12)
20:25 Isonzótól a Piáveig 1. rész (12)
21:25 Képújság (12).

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

A Miskolc Holding Zrt. tizenöt éves fennállása alkalmából készült sorozatunkban ezúttal a cégcsoporton
belül a MIHŐ, Miskolci
Hőszolgáltató Kft. munkáját
ismerhetik meg az olvasók.

Az ország egyik legna
gyobb távfűtési rendszerét
üzemelteti a MIHŐ, közel
32 ezer miskolci háztartás és
ezer intézmény fűtés- és me
legvíz-szolgáltatásáról gon
doskodik folyamatosan, a hét
minden napján. Továbbá – az
önkormányzat megbízásából
– részben ellátja a Holdingnak
és tagvállalatainak, az önkor
mányzatnak és intézménye
inek energiagazdálkodással
összefüggő feladatait. Jelenleg
közel kétszáz munkavállaló
dolgozik a társaságnál.
– A miskolci távhőszolgál
tatás története 1969-ig nyúlik
vissza, azóta sokat fejlődött a
szolgáltatás mind műszakilag,
mind nagyságát tekintve. Né
hány dolog azonban válto
zatlan maradt – mutatott rá
Korózs András ügyvezető. –
Sikeres működésünk alapja a
dolgozók hozzáértő munkája,
szakmai tapasztalata. Ugyan
akkor elengedhetetlen a jövő

szakembereinek képzése, hi
szen a fiatal munkaerő a biz
tosíték arra, hogy folyama
tosan a lehető legmagasabb
szintű szolgáltatást nyújthas
suk ügyfeleink számára. Ezért
rendszeresen
együttműkö
dünk a Miskolci Egyetemmel
és a Kós Károly-iskolával. Az
oktatótermünkben interaktív
módon mutatjuk be a távfűtés
működését a diákok számára.
De már a legfiatalabbak
szemléletformálását, környe
zettudatosságra való nevelé
sét is fontosnak tartják, ezért
több mint tíz éve együttmű
ködnek a Mesevár Óvodával.
– Fontos, hogy ügyfelein
ket a kor igényeinek megfele
lő módon, pontos és naprakész
információkkal lássuk el, ezért
személyes ügyfélszolgálati iro
dánkon túl online ügyintézési
felületeket is biztosítunk. Az ő
kényelmüket szolgálja továb
bá a csekkes számlákon fel
tüntetett QR-kód, valamint a
MISZÁMLA online díjfizető
felülete is.
Az ügyvezető hangsúlyoz
ta, Miskolc és a MIHŐ el
kötelezett a környezetvéde
lem iránt. – Közel tizenöt éve
kezdtünk el zöldenergiával
dolgozni, és ma már a városi

távfűtés csaknem 60 százalék
ban megújuló energián (geo
termia, biomassza és depóni
agáz) alapul. Környezetbarát
fejlesztéseinknek köszönhető,
hogy Miskolcon éves szinten
26 millió köbméterrel keve
sebb földgázt égetnek el, ami
azt eredményezi, hogy több
mint 50 ezer tonnával csök
kent a szén-dioxid-kibocsátás.
Az elmúlt évtizedben több
nagyfogyasztó – kórházak,
gimnázium, színház, a DVTK
Stadion, az Ellipsum – csat
lakozott a távhőrendszerre,
tovább növelve a városban a
zöldenergiával fűtött épületek
arányát. A MIHŐ összesen
száz kilométer vezetékháló
zatot üzemeltet, az új csatla
kozások, távhővezeték-párok
kialakítása mellett kiemelt fel
adatnak tekintik a meglévő,
elöregedett
távhővezetékek
korszerűsítését is.
– A jelenlegi projektjeink
közül kiemelkedő a Papszer és
a Csermőkei út menti távhő
vezeték-szakaszok korszerűsí
tése. Összesen közel nyolcszáz
méter vezeték újul meg mint
egy 450 millió forintból. Ez
azonban csak csepp a tenger
ben, hiszen a lassan ötvenéves
távhővezeték-hálózat folya

Korózs András ügyvezető: egy távhőrendszer akkor jó, ha energiahatékonyan és környezetkímélő módon működik. Fotó: Mocsári László

matosan romló állapotot mu
tat, ami az üzembiztonságot
csökkenti – mondta az ügyve
zető, hozzátéve: saját erőfor
rásból kisebb léptékben képe
sek csak cserélni a vezetékeket
a legszükségesebb helyeken.
Várják azokat a pályázati ki

MÚK friday – Egyeseknek kincs,
ami másoknak már szemét
Fennállásának második
évét ünnepelve óriási akciókat hirdetett az egyébként
is alacsony árakkal dolgozó Miskolci Újrahasználati
Központ (MÚK). Péntekenként sorok kígyóznak
a József Attila utcai épület
előtt, amit egyre többen fedeztek fel az elmúlt évben.
Itt aztán pótolható az eltört
pohár, vagy egy nyaraló be
rendezési tárgyai, főleg ha sze
retjük a régiségeket. De van,
aki csak olvasni jár be, mások
pedig a hangulatát szeretnék
megérezni a múlt századnak.
Már második éve működik a
MÚK, vagyis Miskolc egyet
len újrahasználati központja.
A MiReHu Nonprofit Kft. egy
nem használt épületében hozta
létre a találkozót kidobott tár
gyak és újrahasznosító embe
rek között azért, hogy népsze
rűsítse mindannyiunk fontos
feladatát: megelőzés a környe
zetvédelemért, óvni Földünket
a hulladékfelhalmozódástól.
Ladányi Roland, a MiRe
Hu Nonprofit Kft. ügyvezetője
szerint a MÚK sikertörténet.
– Folyamatosan növekvő lá
togatói számról, igénybe vevői
körről tudunk beszámolni. Ez
a második évben a Covid mi
atti korlátozások ellenére is je
lentős mértékben, csaknem 30
százalékkal nőtt az első mű
ködési évhez képest. Összesen

40 600 darabnál is több tárgy
cserélt már gazdát, legnagyobb
igény a bútorokra van, de kere
sik a régi retro dizájnelemeket,
például régi írógépet, rádiót,
amit a lakásban díszeként hasz
nálnak. Ezen eredmény eléré
séhez hozzájárul a felajánlások
számának emelkedése – nyi
latkozta az ügyvezető, utalva
ezzel arra, hogy egyre többen
választják ezt a megoldást a
lomtalanítás vagy a hulladék
udvarok helyett. Majd beszélt
a jövőről is. – Kinőttük ezt az
épületet, ezért felmerült, hogy
változtatnunk kell majd a nyit
vatartáson, mert most heten
te csak egyszer fogadjuk a vá
sárlókat: péntekenként reggel
8-tól délután 4 óráig.

Szilágyi Anikó és párja,
Orosz Béla már törzsvásár
ló a MÚK-ban. – Két-három
hetente járunk, és az ottho
nunkba vásárolunk néhány
apróságot – mondták, hozzá
téve: nagyon jó ez a kezdemé
nyezés, mert sokaknak jelent
segítséget Borsodban. – Ez
egy szegényebb környék.
– Anikó igazi gyűjtő, és eh
hez a tevékenységéhez én szí
vesen csatlakozom, segítek
neki ebben – mondta Orosz
Béla. – Mindketten szeretjük a
régi tárgyakat, főleg ha az egye
di, kézzel készített. Most éppen
egy kávéskészletet keresünk
ajándékba meg egy ősrégi lám
pát, ami illene a házunkba. Van
már otthon rokka, karos lóca,

egy-egy televízió és rádió is a
régmúltból. Meg persze sze
retünk itt elidőzni is, lekötjük
magunkat – nyilatkozta a férfi.
A születésnapon vittek bi
ciklit, táskát, párnaszettet hin
taágyra, vendégágyat, szurko
lói sálat és poharakat. Idősek
és fiatalok egyaránt látogatják
a helyet, hogy kincsekkel tér
jenek haza.
A Miskolci Újrahasznála
ti Központ a József Attila utca
65. szám alatt található, és sa
ját Facebook-oldala is van, ami
komoly követői táborral ren
delkezik. A MiReHu Nonprofit
Kft. Miskolcon házhoz megy a
felajánlásokért, amennyiben a
szállítást a felajánló nem tudja
megoldani.

írásokat, amikből elvégezhe
tik a körülbelül huszonöt kilo
méteres hosszúságú vezetékek
rekonstrukcióját.
– Egy távhőrendszer ak
kor jó, ha energiahatékonyan
és környezetkímélő módon
működik. Mára a miskolci

rendszer is ilyen, ennek elis
meréseként a MIHŐ 2017 óta
jogosult a Magyar Távhőszol
gáltatók Szakmai Szövetsé
ge által létrehozott minőségi
védjegy, a Távhő Ökocímke
használatára – emlékeztetett
Korózs András.

Hirdetés

OKTÓBER A LÁTÁS
HÓNAPJA

l Szemüvegkeretek
l Szemüveglencsék
l Kontaktlencse
l Lencseápoló szerek
l Napszemüvegek

3530 Miskolc, Széchenyi u. 15-17.
Tel.: 06-46/952-712

l Látásvizsgálat

Nyitvatartás, látásvizsgálat:
h-p: 9.00-17.00, szo: 9.00-12.30
macskaszem optika
cateyeoptics@gmail.com
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Különleges tárlat vonultatja fel
a művésztelep elfeledett alkotásait
A kiállítással az volt a szervezők célja, hogy méltóképpen
megemlékezzenek a Miskolci
Művésztelep első száz évéről.

Az idén százéves Miskolci
Művésztelep első évtizedének
elfeledett alkotásait tárja az érdeklődők szeme elé az a tárlat,
ami csütörtökön délután nyílt
meg a Miskolci Galériában.
Az eseményen előbb a miskolci polgármesteri hivatal közművelődési és turisztikai tanácsnoka mondott köszöntőt. Borkuti
László úgy fogalmazott, a kiállítás számos generációt összeköt,
és nem csak a művészek generációit, hiszen a művésztelep mindig kiemelt jelentőséggel bírt a
város életében, így hát természetes, hogy a Herman Ottó Múzeummal és az alkotókkal a város
közössége is együtt ünnepel.
– Weöres Sándor egy helyen
azt írja, hogy „Ahogy Isten
nem függ attól, hogy hisznek-e
benne, éppúgy a tudományt és
művészetet sem érinti, hogy
törődnek-e vele”. Ezzel én vitatkozom, hiszen Miskolc vezetése az elmúlt egy-két évben
mindent elkövetett annak érdekében, hogy a város képzőművészeti életét pozicionáljuk, és
a Herman Ottó Múzeumot,
valamint a Miskolci Galériát is
helyzetbe hozzuk: jelenleg előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a kormányzattal ennek érdekében – mondta a tanácsnok.

A kiállítás generációkat köt össze. Fotó: Juhász Ákos

Fontos a múzeumnak
Szolyák Péter, a Herman
Ottó Múzeum igazgatója a
Reggeli Hírlap száz évvel ezelőtti lapszámából idézett,
melyben méltatták az akkor
induló művésztelepet. Az intézményvezető
elmondta,
Miskolc az elmúlt száz évben mindig támogatta a képzőművészetet, reményét fejezte ki, hogy ez a következő
évtizedek során is így lesz. A
múzeumigazgató kiemelte, a
művésztelep az általa vezetett
intézmény számára is fontos
már a kezdetektől.
– Nem tudom, emlékeznek-e rá, de 2013-ban boronálták össze a múzeumot a
Miskolci Galériával. Senki ne
higgye azt, hogy a művészte-

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Gyermektartásdíj
végrehajtása
Miskolci olvasónk levelében leírta, hogy
volt férje jelenleg egy német vállalkozásnál áll alkalmazásban, és évek óta kint
él. Két gyermeküket a levélíró egyedül
neveli. Gyermektartásdíjat a bíróság megállapított, de
részére a kötelezett évek óta nem fizet önként. Van lehetősége külföldön érvényesíteni a bírósági határozatot?
A gyermektartásdíj külföldön való érvényesítéséhez
állami
segítségnyújtásnak
akkor van helye, ha a másik állammal tartási ügyekben együttműködést biztosító uniós rendelet, nemzetközi
szerződés vagy viszonosság
áll fenn. Az együttműködésre az eu-s tagállamokkal a
4/2009/EK rendelet ad lehetőséget. A tartásra jogosult ez
alapján kérheti a magyar tartási határozat külföldi elismerését és végrehajtását.
A magyar bíróság tartásdíjat megállapító határozata
Magyarországon való végrehajtásának nem akadálya az,
hogy a kötelezett külföldön
lakik. Ha tehát a magyar bíróság által jogerősen tartásdíj fizetésére kötelezett személynek
hazánkban jövedelme vagy vagyona van, a tartási igényt célszerű elsősorban ennek a belföldön található vagyonnak az
igénybevételével érvényesíteni.

Amennyiben az adósnak Magyarországon nincs végrehajtható jövedelme vagy vagyona,
a magyar bíróság közvetlenül
nem intézkedhet a tartásdíj
külföldi behajtása iránt. A magyar bíróság feladata, hogy a
kérelmezőnek a külföldi eljárások megindításához segítséget nyújtson.
A külföldre továbbítandó
iratok fordításáról az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya intézkedik. A kérelem felvételére
a jogosult lakóhelye szerinti
helyi járásbíróság illetékes,
amely az iratokat a főosztálynak terjeszti elő. Ez a központi hatóság küldi az intézkedés
megtétele iránti megkeresést a
külföldi központi hatóságnak,
és erről, továbbá a megkeresett
külföldi központi hatóság által
megtett intézkedésekről tájékoztatja a kérelmezőt.
dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

lep kapcsán a múzeum szerepe itt kezdődik. Gyakorlatilag
a kezdetektől, az alapítástól
kezdve bábáskodott a Herman
Ottó Múzeum elődje, a Borsod-Miskolci Múzeum ebben
a nagyszerű feladatban – jelentette ki Szolyák Péter, aki
köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a centenáriumi tárlat létrejöttét.
Méltó helyre kerül
Kónya Ábel, a Miskolci Galéria intézményvezetője a művészteleppel kapcsolatos személyes élményeiről is szólt,
majd hangsúlyozta, a kiállítás mellett más módon is emlékeznek a kerek évfordulóra:
Pirint Andreának, a kiállítás
kurátorának gondozásában

rövidesen egy kötet is megjelenik a Miskolci Művésztelepről.
– Nagy fájdalmam volt korábban, hogy az országos képzőművészeti diskurzusban a
Miskolci Művésztelep, mint
fogalom nincsen benne kellő hangsúllyal. Őszintén remélem, hogy maga ez a kiállítás és a kiadvány, valamint
a tény, hogy ezt a centenáriumot megünnepeljük, hozzájárulhat ahhoz, hogy ez megváltozzon – tette hozzá.
Ezt követően Sümegi György
művészettörténész előadásban ismertette a művésztelep
elmúlt évtizedeit. A kiállítás a
következő év februárjának végéig tekinthető meg.
Tajthy Ákos

Nem csak szavaltak,
verset mondtak
Kilencedik alkalommal
rendezte meg a megyei
könyvtár a tanulók versmondó versenyét 1956 emlékére. A nyertesek több
műsorban is lehetőséget
kapnak a fellépésre.
Tumikné Csurák Ágnes városi hálózati osztályvezető vette kezébe a szervezési feladatokat. –Nem választunk kötelező
költeményt, azt szeretnénk,
hogy a jelentkezők maguk találják meg a hozzájuk legjobban illő verset – nyilatkozta.
A zsűri tagjai nehéz helyzetben voltak. – A középiskolásoktól kifejezetten erős
mezőnyt láthattunk. Érett
és kifinomult gondolkodást
tükröztek a versmondások
– mondta Szirbik Bernadett.
Püspöki Péter drámapedagógus elmondta, voltak olyan előadások, amikor megsűrűsödött a csend.

– A helyezetteknél fél pontok döntöttek.
Harmadik zsűritag Tóth
Csaba volt, a miskolci polgármesteri hivatal kulturális és
sportosztályának osztályvezetője. – Egy versmondásban
azt várom, hogy legyen meg
az érzelmi átütés, ezt most
többször is éreztem. Libabőrös lettem tőle – mondta.
Gombos Judit a Diósgyőri
Szent Ferenc Római Katolikus
Általános Iskolából érkezett a
programra. – Csoba Ferenctől
A hetes megkésett jelentése
című verset hoztam. Utána is
olvastam a történetnek, hiszen ez egy Brusznyai Árpád
nevű tanárról szól, aki sokakat megmentett, és nem hagyta harcolni diákjait – mondta.
Az általános iskolás kategóriát Gombos Judit nyerte,
míg a középiskolások között
Sáry Veronika diadalmaskodott.

Miért Miskolc? 32. rész – A híres színidirektor
„Túl sok az árnyék ebben a
városban, ezért döntöttem
úgy, hogy a fényről fogok
írni. Miskolc ezernyi titkát
csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük és markunkban tartjuk,
máris fényesedni kezdenek”
– írja Miért Miskolc? című
kötetében Fedor Vilmos. A
lokálpatrióta 63 válaszban
indokolja meg, hogy miért
szereti Miskolcot.
Azért, mert itt volt színidirektor és az avasi református
temetőben alussza örök álmát
a színészdinasztiát alapító Latabár Endre.
Latabár Endre sok magyar
városban irányította a színjátszás helyi társulatait, de igazi otthonának mindig Miskolcot tekintette. Nem csoda
hát, hogy ebben a városban
vásárolt házat, majd az Avason szőlőt, pincét és tusculánumot.
Amikor nyugdíjba megy,
akkor sem szakad el a színház
világától. Szerepet vállal a magyar színjátszás országos szervezetében. 1871. április 5-én,
Pesten sor került az alakuló
kongresszusra, az ország minden részéről érkeztek színészek, köztük Latabár Endre is.
Másnap, április 6-án a Váci
utcai Nemzeti Szálloda nagy-

termében megtartják az első
gyűlést, ahol is megalakul az
első országos színészegyesület Magyar Színészkebelzet
néven, s ebben Latabár Endrét az igazgatósági tanács tagjává választják.
Aztán 1873 elején bekövetkezik az, amitől felesége, Mária asszony annyira tartott.
Egy délelőtt hiába szólongatta férjét, az nem válaszolt. Sietve nyitotta ki a szoba ajtaját,
és ijesztő állapotban találta.
Azonnal hívta Doleschall Gábor városi főorvost, aki szoros
barátságban volt Latabárral és
családjával. A diagnózis: szélütés. Az orvos-barát azonnali
kezeléseket ír elő, és minden
nap felkeresi kedves barátját,
talán ennek is köszönhető,
hogy a kezdeti aggodalmak
után Latabár Endre lassan,

de biztosan felépül ebből a
komoly betegségből. Amikor
már tud és szabad gyakrabban sétálni, mozogni, kiköltözik az Avas oldalában lévő
birtokára, ahol csendes olvasgatással, fordításokkal és soksok pihenéssel, no meg Gábor
barátjával folytatott szinte
napi beszélgetéssel gyógyult.
Nem sejtették, hogy hamarosan sokkal nagyobb baj következik be.
1873 június végétől újult
erővel csapott le a kolera a városra.
Ezúttal 2190 miskolci halt
bele a kolera és himlő együttes támadásába. A szeretett
tusculanumában pihenő Latabár Endre igen hamar, az elsők között érezte, hogy nagy
baj van. Főorvos barátja, Doleschall Gábor idejét, erejét

nem kímélve mindent elkövetett, hogy megmentse barátját, de látta, hogy fáradozásai
hiábavalók. Mária asszonyt
és a család többi tagját karanténszerűen tartotta távol
a betegtől, de ő mindennap
meglátogatta, figyelte állapotát. Tudta, hogy semmit nem
tehet. 1873. július 10-én is éppen felért a birtokra, s belépve a házba látta, hogy most
már itt a vég. Latabár Endre,
mielőtt végleg lehunyta volna
szemét, minden erejét összeszedve szólt barátjának.
– Gábor, szeretném neked
ezt odaadni – suttogta erőtlenül, s odanyújtott kezében
Doleschall meglátta a sokszor
emlegetett és megcsodált pipagyűjtemény legszebb darabját.
Aztán látta, hogy a mindig
ragyogó fényű szem megtörik,
a kéz pedig lehanyatlik. Az orvos magába roskadva lépett ki
a ház ajtaján a szabadba, hirtelen azt sem tudta, hol is van,
mit is csinál. Majd ránézett a
kezében tartott míves pipára,
s első gondolata az volt, hogy
mindjárt rá is gyújt, fájdalmát,
mérhetetlen szomorúságát levezetve. De a következő pillanatban földhöz vágva a pipát
így kiáltott: „Egy ember volt a
világon, akivel én okosan tudtam beszélni, az meghalt, most
már nem beszélek senkivel.”
Fedor Vilmos
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Újra újévi koncertek
2021-ben csak a képernyőkön keresztül találkozhattak zenekedvelők és
muzsikusok, de 2022-ben
ismét nagyszabású hangversenyekkel köszöntik
az új esztendőt a Miskolci
Szimfonikusok.
Az elmúlt több mint
egy évtized elképzelhetetlen volt a nagyszabású gálahangversenyek
nélkül,
melyek műsorán népszerű
polkák, operaáriák és operettslágerek
szerepelnek.
Ezek tolmácsolásához a
műfajok legkiválóbb képviselőit hívják el Miskolcra. 2020-ban már négyszer
is megtöltötték a Miskolci
Nemzeti Színház Nagyszínházának nézőterét.
Egy év kényszerkihagyás után idén aztán olyan
nagyszerű művészek lesznek a vendégek, mint Schöller Szabina, Erdős Péter és
Demeniv Mihály. A szerve-

zők a látványnak is kiemelt
szerepet szánnak: a Szinva
Art együttes táncol, illetve a
színpad teljes szélességében
pazar vetítés is kíséri a koncerteket.
2022-ben két alkalommal találkozhatnak velük a
Miskolci Nemzeti Színház
Nagyszínházában: január
7-én, pénteken, majd január 8-án, szombaton egyaránt este 7 órakor várják a
közönséget. Az est dirigense, a zenekar művészeti vezetője, Antal Mátyás, Liszt
Ferenc-, Bartók-Pásztoryés Príma díjas karmester
lesz. A koncertek házias�szonya pedig a Bartók rádió műsorvezetője, a Muzsikáló reggel című műsor
hangja, Becze Szilvia. Jegyek november 2-ától vásárolhatók, az értékesítésről további információkat a
zenekar honlapján, a www.
mso.hu oldalon olvashatnak.

Házibuli a hetedik szobában
Rusznyák Gábor Vadkacsája
tulajdonképp lufiborotválás:
egyszerre feszült és szórakoztató.

A darabot másfél éve, 2020
februárjában mutatták be először. A rendező által átdolgozott mű legfeljebb a kötőszavak
szintjén tartalmaz valamit az
eredetiből. Ennek ellenére hihetetlen mélységekből csillog
vissza az ibseni mondanivaló,
ami olyan baljósan jelenik meg,
mint lehelet a kihűlt szobában.
A karakterek jellemvonásai és
az őket mozgató célok hamar
kidomborodnak, ám folyamatos az augmentáció, ahogy halad előre a történet.
Lassan kirajzolódik, hogy az
idillinek amúgy sem mondható világ fizikája hamis: az épp
hogy működő kapcsok nem
valódiak, egy hatalmas élethazugságra épültek. A néző gyakran érzi úgy magát, mintha a
darab a Kékszakállú herceg várának hetedik, tiltott szobájában játszódna.
A történet tulajdonképpen
két idős férfiról és azok családjairól szól. Az öreg Werle Ekdalnak mindene megvan, amit
pénzért lehet venni, sőt a szerelemmel kevert kéjvágy is az
ajtaján kopogtat egy új feleség
személyében. Ám hiába a gazdagság: az emberi kapcsolatok terén felszínes, önző férfit
egyetlen élő rokona, fia is utálja. Az apja esküvőjére hazaérkező fiú szeretne szembenézni
gyerekkori traumáinak kísér-

LOVAGOKAT ÁLMODTAK
A DIÓSGYŐRI VÁRBA
Szeptemberben azok a fiatalok, akik jelentkeztek
a felhívásra, bejárhatták a
megújuló Diósgyőri várat
– hogy aztán tapasztalataikat vizuális formában megörökítve pályázhassanak az
önkormányzat felhívására.
„Mi Miskolcunk” címmel
hirdetett bejárással egybekötött, havonta új körrel jelentkező alkotói pályázatot 10 és
25 év közötti fiataloknak az
önkormányzat. Hétfőn átadták a sorozat első díjait.
A fiatal generációkat támogató Szarka Dénes önkormányzati képviselő az ese-

ményen elmondta, a pályázat
fontos eleme volt, hogy a bejárás során szerzett vizuális benyomások és a szakmai
idegenvezetés
információi
inspirálják a fiatalokat abban,
hogy alkotásaikon keresztül
más szemszögből bemutassák
a témát – annak akár múltját
vagy jövőjét; egyúttal ismerjék meg a város értékeit.
Ez sikerült is az indulóknak – a zsűri egyik tagja, Szunyogh László városi főépítész
szerint ugyanis mind az öt
díjazott a megszokotthoz képest új perspektívába helyezte a Diósgyőri várat. Hozzátette azonban, egyik alkotás

A győztes Almási Kitti és rajza a királynék váráról.
Fotó: Mocsári László
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sem emelkedett sokkal a többi fölé, mindenkinek sikerült
valamilyen szempontból különlegeset alkotnia. Ő személy szerint azt értékelte a
beérkezett pályaművekben,
hogy látta maga előtt, ahogy
a várat rajzolva erősödik a
gyerekek miskolci identitása.
A győztes Almási Kitti, a
Munkácsy Mihály Általános
és Művészeti Iskola nyolcadikos diákja lett. Alternatív
víziójában a várat újra pezsgő
lovagi élet tölti meg. Érdeklődésünkre elmondta, hogy a
túravezetés során sokat hallott arról, hogy „gyakorlatilag
itt volt a királynő nyaralója,
ezért nevezik királynék várának” a diósgyőrit – ő pedig
ezt a középkori momentumot akarta megörökíteni.
A következő forduló tereprésze október 25-én, délután
3 órától a megújulás előtt álló
Avasi kilátóban lesz. Ezúttal
is szakavatott vezető mesél
majd a város ikonikus épületéről, a látottak-hallottak
alapján pedig pályázni lehet
vizuális alkotásokkal. További információk a www.miskolc.hu/mimi-palyazat oldalon olvashatók.
Király Csaba

Hihetetlen mélységekből csillog vissza az ibseni mondanivaló. Fotó: Gálos Mihály Samu

teteivel. Az ifjabb Ekdalt a feldolgozatlan megrázkódtatásai
egy fanatikus vallási csoporthoz sodorták, így a matearialista-kapitalista apjával való viszonyának helyreállítása eleve
lehetetlen vállalkozás.
A másik öreg, a Rusznyák
féle darabban idősebb Lajhárnak nevezett férfi, Werle tökéletes ellentettje: az életben
megnyomorodott, börtönviselt, vagyontalan ember, aki
családjával él együtt amolyan
napról napra életet. A történet fókuszpontjában az ő fia,
Lekvár áll feleségével és lányával. Lajhár megálmodott orvosi karrierjét derékba törte apja
bebörtönözése, mentősként
dolgozik, ám ezt a munkát is
csak az öreg Werlének köszön-

heti. Létezésének egyetlen igazolását a lányában látja, akivel
igen erős a kapcsolatuk. Ebbe a
képbe érkezik meg a fiatalabb
Ekdal, aki Lekvár gyerekkori
barátjaként és vallási meggyőződésből igyekszik rávezetni
barátját, hogy az életét hazugságok uralják. Ám ezzel egy
olyan titok is napvilágra kerül,
ami hatására kinyílik a hetedik
szoba ajtaja.
Mindezt érzékenyen és mégis heves lendülettel viszi színre Rusznyák. Például egy hihetetlen vagány bulit is láthatunk
a Játékszínben, ami tökéletesen felkészíti mind a nézőket,
mind a karaktereket a katarzisra. A darabra jellemző, hogy
minden mondatnak értelme
van – az utalások, a háttérben

zajló folyamatok ráerősítenek
a szereplők belső vívódásaira. Ebben a világban mindenki kicsit félrebeszél. Senki nem
akarja érteni teljesen a másikat. A kényszeredett mosoly
mögötti káromkodást csak a
néző hallja, így ő lesz egyedül
tulajdonosa a teljes képnek. A
színészi játék pedig nagyon
erős: kivétel nélkül mindenki tesz velünk legalább egy lépést a Sárgalapos Úton Őrület
városa felé. Rusznyák Gábor
Vadkacsája tulajdonképp lufiborotválás: egyszerre feszült
és szórakoztató, ám a végén
a pukkanás elmarad. Valami
mást kapunk a várt helyett:
puskadurranást, nyúlvadászatot. Nyolc óra negyvenkor.
Bájer Máté

Idén továbbírták a találkozó
kottáját
Egy év kihagyás után újra
megrendezték a Veczán Pál
Egyházzenei Kórustalálkozót az elmúlt héten. Újabb
és újabb programok kapcsolódnak a már huszonhetedik alkalommal megszervezett, mára már ötnapos
rendezvénysorozathoz.
A történet huszonnyolc évvel ezelőtt kezdődött, amikor Veczán Pálnak az az ötlete támadt, hogy összehozza
a gyülekezeti kórusokat egy
közös hangversenyre, hogy
megismerhessék
egymást.
Felesége elmondta, az evangélikus esperes 1989-ben
meghatározó szerepet vállalt
Miskolc közéletének formálásában. – Segítségével életre
hívták a Polgárok Miskolcért
és a Nemzetért Egyesületet,
szervezte a Pünkösdi Ifjúsági
Találkozókat a várban, nagy
szerepet vállalt a Kossuth
Lajos Evangélikus Gimnázium beindításában – mondta
Veczán Pálné Judit, aki hozzátette, férje Szemere Bertalan közéleti díjat is kapott.
Veczán Pál azonban 2004ben elhunyt, így a találkozó
szervezését mára már a Miskolci Kulturális Központ vet-

„Rendkívül magas színvonalon énekeltek a kiválóan felkészített gyerekek”. Fotó: Juhász Ákos

te át az özvegy segítségével.
– Nagy hagyománya van a
rendezvénynek, fontos Miskolcnak, hiszen ez is egy színfoltja a városnak – mondta el
Madácsi Ágnes kulturális menedzser, aki elárulta, mindig
próbálnak újítani. – A zsoltáréneklő versenyre már három éve lehet jelentkezni,
két éve pedig beiktatunk egy
külső helyszínt is. Legutóbb
az edelényi kastélyban, most
pedig Tállyán léptek fel a kórusok – nyilatkozta.
Az óvodásokat, általános
és középiskolásokat is megmozgató verseny egyik zsűrielnöke Gergely Péter Pál
karnagy volt. Szerinte a kórusoknak hasznos, ha minél többször szerepelhetnek.
A zsoltáréneklő versenyről
pedig elmondta, ilyen erős
mezőnnyel még nem talál-

kozott. – Sikeres volt a program, mert rendkívül magas
színvonalon énekeltek a kiválóan felkészített gyerekek.
Mély benyomást tettek rám
– mondta, majd Szent Ágostont idézte: „Kétszeresen
imádkozik az, aki énekel.”
Az egyházzenei énekkarok
pedig templomokba illő dallamokat szólaltatnak meg,
így ezen különleges közeg
biztosítja a bensőségességet
Isten és a hallgatóság között.
Többek között olyan csoportok szerepeltek a programban, mint a Fráter kórus, a
Forrás kamarakórus, a Szent
Naum kamarakórus, a Mindszenti templom énekkara és
a Luther kórus. Új helyszínként pedig a Szentháromság
ortodox templom is benépesült énekkari tagokkal.
Répássy Olívia
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Megújult a szakképzés:
érdemes és lehet is előre tervezni

A jó tanulmányi eredményekért jelentős ösztöndíjat kapnak a diákok –
egyebek mellett ezt is tartalmazza a
szakképzési rendszer 2020 szeptemberétől életbe lépett átalakítása.

Egy évvel ezelőtt jelent meg a középfokú oktatás rendszerében új iskolatípusokként a szakképző iskola és a
technikum. A tapasztalatokról kérdezte
lapunk a Miskolci Szakképzési Centrum
(Miskolci SZC) kancellárját, Kiss Gábort.
– A szülők és a diákok is átlátták az
új képzési típusokat, hiszen már tavaly
ősszel is tízszázalékos emelkedést tapasztaltunk a felvett diákjaink számában. Ez az adat a mostani tanévben
további 26 százalékkal nőtt. Úgy gondolom, ez a rendszer elismerése. Az
idei tanévvel indult az okleveles technikusképzés, ami egy teljesen új lehetőséget kínál a szakképzésben tanulók
számára. Ez a képzési formánk azoknak
ajánlott, akik biztosan tervezik, hogy a
technikum után egyetemen szeretnének továbbtanulni. Ők a 13. évfolyamot
követően tanulmányi eredményük
függvényében felvételt nyerhetnek az
együttműködésben részt vevő egyetemre, és az előre meghatározott kreditpontok beleszámítanak a felsőfokú
tanulmányokba.
A Miskolci Szakképzési Centrum a
Miskolci Egyetemmel kötött együttműködést az okleveles technikusképzés feltételeinek kidolgozására. Ennek
keretén belül átvilágították a képzés
tartalmát: az egyetem – azonos ágazaton belül történő továbbtanulás
esetén – harminc kreditig beszámítja
azokat a tantárgyakat, amelyeket az
ágazaton belül tanítanak a középfokú
szakmai oktatásban. Ez akár öt-hat tantárgy alól is felmentést jelenthet a felsőoktatásban.
– Az egyetemmel való együttműködés eredményeként a Berzeviczyben
és a Kandóban tervezünk indítani pi-

lotprogramként okleveles technikusképzést, várhatóan gazdálkodás és
menedzsment, turizmus-vendéglátás,
valamint informatika és távközlés ágazatban.
A pályaorientáció továbbra is fontos,
a kancellár vallja, hogy érdemes már általános iskolában átgondolni a jövőt,
előre tervezni. Kiss Gábor hangsúlyozta, a pályaválasztás nem egyenlő azzal,
hogy eldöntjük, melyik iskolában folytatódjanak a tanulmányaink.
– Érdemes hosszútávon gondolkodni. Jó, ha valaki alaposan végigveszi
magában, milyen területen szeretne
sikeres lenni. Mindezt a képességek és
az érdeklődés tükrében kell felmérni. Ehhez pedig szükség van bizonyos
mértékű tudatosságra, nem csupán
a gyerekek, de az őket támogató általános iskolai pedagógusok és a szülők
részéről egyaránt. Ahhoz, hogy az általános iskolákból ballagó diákok több
információhoz jussanak, létrehoztunk
egy célirányos microsite-ot: a www.
tervezdakarriered.hu oldalra látogatók
egy játékos teszt kitöltése után javaslatot kaphatnak arra, hogy melyik, számukra megfelelő ágazatot válasszák.
A kellő körültekintéssel kiválasztott
középiskola sokszor meghatározza a
további tanulmányokat és a későbbi
karriert is befolyásolhatja. A szakképzési rendszer azonban rugalmas: ha valaki tanulmányai alatt változtatni szeretne, arra is van lehetőség.
– A Miskolci SZC-nél alapvetően kétféle iskolatípus működik: a technikum
és a szakképző iskola. Az utóbbi érettségit nem ad: ha valaki ezt választja,
három év alatt szerezhet egy szakmai
bizonyítványt. Ha ezután úgy dönt,
mégis szeretne továbbtanulni, akkor
további két év alatt nappali rendszerben érettségit is szerezhet. Tehát öt év
alatt ugyanoda jut el, mintha egyből
technikumba jelentkezett volna: szakma és érettségi is lesz a kezében. Az

egyes ágazatok között is van bizonyos
mozgástér – mutat rá a kancellár.
Technikumi képzés esetében a diáknak először ágazatot kell választania: eldönti, hogy az informatika és távközlés,
a gépészet vagy a gazdálkodás és menedzsment terület érdekli. Két éve van
arra, hogy megismerje az adott ágazat
alapismereteit. A 10. évfolyam végén a
diákok ágazati alapvizsgát tesznek. Ha
ez sikerül, akkor kell továbbszűkíteni a
kört: például aki az informatika és távközlés ágazatot választotta korábban,
eldöntheti, hogy a klasszikus programozóinformatikus területet szeretné
mélyebben tanulni, esetleg a mostaná-
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MAGAS SZINTŰ KÉPZÉS, JÓ KÖZÖSSÉG,
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Tagozataink:
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illetve a pontszámítás módja megtalálható az iskola honlapján.
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Kiss Gábor kancellár beszélt a tapasztalatokról. Fotó: Beregi László
Gábor. – Azok a diákok, akik ágazati
alapvizsgát tettek, részt vehetnek duális képzésben. Ez azt jelenti, hogy a
szakmai ismeretek elméletének nagy
részét az iskolában tanulják meg, amelyet aztán a gyakorlatban a különböző
partnercégeknél, valós munkahelyi körülmények között sajátíthatnak el. Aki

ebben a programban részt vesz, azzal szakképzési munkaszerződést kötünk: ennek keretében a minimálbér
legalább 60 százalékát, de legfeljebb
a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi
munkabér összegét is megkaphatják a
diákok a középfokú tanulmányaik alatt.

A Miskolci Szakképzési Centrum
5 éves technikumi képzései
a 2022/2023. tanévre
Szakmai oktatás ágazata

A tanulmányi terület választható
szakképzettség kimenetei
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Angol és német nyelvi előkészítős évfolyam*

Iskola
Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Gazdálkodás és menedzsment

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Turisztikai technikus
Angol és német két tanítási nyelvű oktatás **

Turizmus-vendéglátás

Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum
Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum
Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum

Szakács szaktechnikus
Cukrász szaktechnikus

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző
Iskola

Vendégtéri szaktechnikus
Kereskedelem

Kereskedő és webáruházi technikus

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum

Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Informatika és távközlés

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

Távközlési technikus
Automatikai technikus
Elektronikai technikus
Elektronika és elektrotechnika

Erősáramú elektrotechnikus

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

Ipari informatikai technikus
Közlekedésautomatikai technikus

Keresed a helyed? Keresed a hangod?

A Hermanban megtalálod!

ban népszerű digitális távközlést kívánja szakmai szinten elsajátítani.
Fontos azonban, hogy mindenki, aki
a szakképzést választja, ösztöndíjban
részesül. Ennek összege a hároméves
szakképző iskolai képzésben a mindenkori tanév első napján érvényes
kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének a 10 százaléka, jelenleg
16 740 forint, a technikumban pedig a
minimálbér egy havi összegének az 5
százaléka, ami jelenleg 8370 forint.
– Ahogy haladnak előre a diákok a
tanulmányaikban, jó tanulmányi eredményeiktől függően ez az összeg elérheti az 58 900 forintot is – emeli ki Kiss

Vasútijármű-szerelő technikus
Gépészet

Gépész technikus
Gépgyártás-technológiai technikus

Specializált gép- és járműgyártás

Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum
Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum

Mechatronikai technikus
Gépjárműmechatronikai technikus

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Logisztikai technikus
Közlekedés- és szállítmányozás

Postai üzleti ügyintéző

Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum

Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
Építőipar

Magasépítő technikus
Útépítő, vasútépítő, és -fenntartó technikus

Épületgépészet

Épületgépész technikus

Környezetvédelem és vízügy

Környezetvédelmi technikus

Fa- és bútoripar

Faipari technikus

Kreatív

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

Grafikus
Fotográfus

Honvédelem

Honvéd kadét
(Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus)***

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

Mezőgazdaság és erdészet

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum
és Szakképző Iskola

Rendészet és közszolgálat

Közszolgálati technikus

Sport

Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

Szépészet

Fodrász

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Kozmetikus technikus
Kisgyermekgondozó, -nevelő

Szociális

Szociális és gyermekvédelmi
szakasszisztens

Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola

Oktatás

Oktatási szakasszisztens

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

* Nyelvi előkészítő évfolyam + 5 év (6 éves képzés)
|
** Nyelvi előkészítő évfolyammal szervezett oktatás
*** Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj: mértéke 3,49 feletti tanulmányi átlag esetén – tanulmányi eredménytől
függően – a Honvéd Kadét Program II. szintjén a mindenkori minimálbér 8% - 23%-a (2021-ben 13.392 Ft - 38.502 Ft).

Miskolci Szakképzési Centrum | OM azonosító: 203060
+36 46 796 020 | www.miskolci-szc.hu
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Új nyelvi képzés a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban
a Miskolci Egyetem támogatásával
A 2022/2023-as tanévtől a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban az európai idegen nyelvek
(angol, német, olasz, francia nyelv) mellett először válik elérhetővé a kínai
(második idegen nyelvként). A kínai nyelv tanrend szerinti, az angol nyelv mellett
heti 5 órában történő oktatása egyedülálló Miskolcon és a megyében.
A felvételt nyert diákok a négy tanév során a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézetének magyar és kínai anyanyelvű tanárainak
támogatásával sajátíthatják el ezt a rendkívül gazdag kelet-ázsiai nyelvet; emellett megismerhetik Kína kultúráját.
A diákok a megszerzett ismeretekkel új gondolkodás- és szemléletmódot is szereznek.
A nyelv ismeretét Kína fejlődése és térnyerése, valamint a városunkban és megyékben megjelenő kínai befektetők indokolják.

Csatlakozz és légy az elsők között, akik egyedi tudást, ismeretet szereznek! Várjuk jelentkezésedet!

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS: zrinyigimnazium.hu l uni-miskolc.hu l konfuciusz.uni-miskolc.hu

A Miskolci Szakképzési Centrum
3 éves szakképző iskolai képzései
a 2022/2023. tanévre
Szakmai oktatás ágazata

Szakképzettség kimenete

Gépjárműmechatronikus
Járműfényező
Karosszérialakatos
Gyártósori gépbeállító
Gépi és CNC forgácsoló

Specializált gép- és
járműgyártás

Gépészet

Hegesztő

Elektronika és
elektrotechnika

Iskola

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum
Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola
Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

Villanyszerelő

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

Fa- és bútoripar

Ács
Burkoló
Kőműves
Festő, mázoló, tapétázó
Központifűtés- és
gázhálózatrendszer-szerelő
Víz- és csatornarendszerszerelő
Asztalos

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

Élelmiszeripar

Pék
Cukrász
Szakács
Pincér-vendégtéri
szakember
Rendészeti őr
Gyermek- és ifjúsági
felügyelő
Szociális ápoló és gondozó

Építőipar

Épületgépészet

Turizmus-vendéglátás
Rendészet és közszolgálat
Szociális

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és
Szakképző Iskola
Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola

Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.
Telefon: 46/508-459
Honlap: ffg.hu
E-mail: ffg@ffg.hu
(OM: 029379)

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és
Szakképző Iskola
Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola
Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Képzéseink tájékoztató jellegűek.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT OLVASSA BE
A QR KÓDOT, ÉS ISMERKEDJEN MEG VELÜNK!

A HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSÜNKBEN
2022-BEN IS KÉT OSZTÁLYT INDÍTUNK.
Tagozataink a 2022/2023. tanévben:
Hat évfolyamos általános tagozat
Hat évfolyamos speciális matematika tagozat
Nyelvi előkészítő (angol nyelv) – öt évfolyamos
Arany János Tehetséggondozó Program – öt évfolyamos
Négy évfolyamos emelt szintű fizika tantervű
Négy évfolyamos emelt szintű kémia tantervű
Négy évfolyamos emelt szintű biológia tantervű
Négy évfolyamos speciális matematika tagozat

Felvehető létszám:
32 fő
32 fő
16 fő
16 fő
16 fő
16 fő
16 fő
16 fő

Valamennyi képzésben az általános iskolai eredmények, a központi írásbeli vizsga és a gimnáziumi szóbeli meghallgatás eredménye alapján készítjük el a felvételi rangsort.

www.tervezdakarriered.hu
Miskolci Szakképzési Centrum | OM azonosító: 203060
+36 46 796 020 | www.miskolci-szc.hu | ugyfelszolgalat@miskolci-szc.hu

A szóbeli meghallgatások időpontjai:
2022. február 26. (szombat) 8 óra
Képzéseink részletes leírását,
2022. március 5. (szombat) 8 óra
a felvételi követelményeit, a
Nyílt napok tervezett időpontjai:
felvételi pontok számításának
2021. november 15. (hétfő) 8 óra
módját megtalálhatják a gimnázium honlapján.
2021. november 16. (kedd) 8 óra
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EURÓPAI SZINTEN IS JELENTŐS
A MOL ÚJ TISZAÚJVÁROSI VEGYI ÜZEME
A hazai vegyipar központját hozza létre a MOL Borsodban, mintegy
1,3 milliárd eurós beruházással Európa egyik legjelentősebb vegyipari
üzeme létesül Tiszaújvárosban. A vállalat frissített hosszú távú stratégiájának egyik alappillére a vegyipari transzformáció: a jövőben
a vegyipari termékek teszik majd ki a finomítói termelés több mint felét,
és várhatóan ez adja majd a cégcsoport bevételeinek nagy részét is.
A MOL nemcsak magát, hanem a régiót
is sokkal sikeresebbé szeretné tenni. „Ami
jó a MOL Petrolkémiának (MPK), abból
Tiszaújváros, Borsod is profitál!” – vallja

Marton Zsombor, a Mol Petrolkémia
vezérigazgatója. A következő években
Tiszaújváros jelentősége folyamatosan
nőni fog a MOL-csoporton belül.

Milliárdos fejlesztések
Az elmúlt években számos kiegészítő
projekt valósult meg: új laborépület,
tűzoltólaktanya és karbantartási központ épült több milliárd forintért. Azt,
hogy nagyon komoly terveik vannak az
MPK-val, az elmúlt fél év is bizonyítja.
Közel 2,5 milliárd forintos beruházással hozták létre új laborkomplexumukat: itt történik a már meglévő termelőüzemek mintáinak elemzése és az MPK

valamennyi termékének minőségellen
őrzése. Ebben az épületben történik
majd a poliolprojekt során felépülő
üzemek termékeinek minősítése is.
Két és félmilliárd forintból hoztak létre
egy új tűzoltósági épületet Tiszaújvárosban. A háromezer-ötszáz négyzetméter
hasznos alapterületű laktanyaépület
hetven tűzoltó munkahelye. Az iparterület tűzvédelme mellett segítséget nyújt
a környező lakosság védelmét ellátó
hivatásos tűzoltóságnak is.
A Petrolszolg központi épülete pedig
6,7 milliárd forintból jött létre. A kilencezer-ötszáz négyzetméteres alapterületű, kétszintes épület hat részből áll:
két nagy műhelycsarnokból, amelyben
megtalálhatóak az olefingépész-, a
polimergépész-, a forgógép- és a szerelvényes műhelyek. Emellett teret kap
az irányítástechnikai részleg, számos
iroda, tárgyaló, raktár és kiszolgálóhelyiség is.

Fontos az utánpótlás-nevelés
Beruházásaikkal több száz új munkahelyet teremtenek a régióban, és céljuk,
hogy hosszú távon minél nagyobb
arányban foglalkoztassanak helyi szakembereket. Ennek érdekében a vállalat
már több éve szoros kapcsolatot ápol a
térség oktatási intézményeivel.

A MOL beruházásai több száz új munkahelyet teremtenek a régióban

Marton Zsombor, a MOL Petrolkémia
vezérigazgatója
Idén, középfokon ötödik alkalommal
indítottak
vegyésztechnikus,
gép
gyár
tás
technológiai technikus és vil
lany
szerelő duális képzést maximális
létszámmal, ötven fővel. A Miskolci
Szakképzési Centrum Andrássy Gyula
Gépipari Technikumával dolgoznak
együtt a gépgyártástechnológiai technikusi képzés keretén belül. Felsőfokon
is indítanak duális képzést, a Miskolci
Egyetem vegyipari gépészmérnöki,
illetve a Debreceni Egyetem vegyészmérnöki mesterképzésén. A duális mesterképzéseikre november 15-éig várják
az érdeklődő hallgatók jelentkezését.
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Inter-V Kft. keres
munkatársakat
ESZTERGÁLYOS,
KÖSZÖRŰS
munkakörbe, betanítással.
Feltétel: szakirányú műszaki végzettség,
műszakirajz-olvasási készség.
Szakmai önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

Tel.: +36 20 488 6007

Inter-V Kft. keres
munkatársakat
CNC-MARÓS,
SZIKRAFORGÁCSOLÓ
munkakörbe, betanítással.
Feltétel: szakirányú műszaki végzettség,
műszakirajz-olvasási készség.
Szakmai önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

Tel.: +36 20 488 6007
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A BUDAPESTI DUNA GALÉRIA
FELVÁSÁRLÁST TART!

ALAPOT SZÁLLÍTUNK
és a koszorúját is megöntjük!

Beton-szaktanácsadás,
-gyártás, -szállítás
és szivattyús bedolgozás

Felment a törtarany ára!
10 500 Ft/g-tól!
Ezüsttárgyak (100 Ft/g-tól
kanál, villa, tálcák, stb.)
2021. október 26., kedd
10-14 óra között
Miskolc, Ady E. Művelődési Ház, Árpád út 4.
Fazon, antik arany 12 500 Ft/g-tól.
BRILIÁNS ÉKSZEREK – NAGYSÁGTÓL
FÜGGŐEN – AKÁR: 50 000 FT/G
Régiségek:
Neves festmények. Herendi porcelán,
Zsolnay kerámia. Borostyán ékszerek.
Régi márkás karórák: automata, felhúzós.
Arany-, ezüst pénzérmék, papírpénzek.
Háborús kitüntetések, nemesi oklevelek, képeslapok.

Betonacélkengyelek
egyedi méretben is
Homok-, kavics-, kőértékesítés
kis és nagy tételben
Részletekért érdeklődjön:
30/32-90-800
info@remixbeton.hu

WWW.DUNAGALERIA.HU
DÍJTALAN KISZÁLLÁS:
70/381-6345

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2021. 10. 25-től 2021. 10. 29-ig

Mécses, üveg (LA72)
139 Ft
Mécses, üveg (LA310)
199 Ft
Baba szappan, 125 g, 1352 Ft/kg
219 Ft
Ludwik mosogató, 450 ml, 664,44 Ft/l
329 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs, 399 Ft/tekercs
499 Ft
Always betét, 10-7 db-os, 42,9-61,28 Ft/db
529 Ft
Vanish szappan, 250 g, 1996 Ft/kg
599 Ft
Coccolino öblítő, 925-1050 ml, 647,56-570,47 Ft/l
659 Ft
Krizantémcsokor
699 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 3 réteg, 41,62 Ft/tekercs
1199 Ft
Active mosógél 4,5 l+ajándék mosogató, 0,5 l, 333,11 Ft/l
1699 Ft
Old Spice ajándékcsomag (deo+tusfürdő)
1899 Ft
Héra belső falfesték (fehér), 2 l, 1149,5 Ft/l
2499 Ft
Magasfényű zománcfesték (barna, fehér), 0,75 l, 3065,33 Ft/l
2499 Ft
Zorka vékonylazúr, 0,75 l, 3065,33 Ft/l
2599 Ft
Tapéták széles választékban már 999 Ft-tól! (10 fm, 53 cm széles)

99 Ft
159 Ft
169 Ft
299 Ft
399 Ft
429 Ft
499 Ft
599 Ft
599 Ft
999 Ft
1499 Ft
1699 Ft
2299 Ft
2299 Ft
2299 Ft

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Égetés: káros, veszélyes és tilos!

2021. október 23-án (szombaton)
a BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén
található hulladékudvarok zárva tartanak.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy
a hulladékszállítás rendje nem változik
a november 1-jei 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. november 1-jén (hétfőn)
ügyfélszolgálati irodáink
és a hulladékudvarok zárva tartanak.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Nyílt téri égetéssel kapcsolatos bejelentések és intézkedések Miskolcon 2020-ban
Már többször is szerepelt újságunk hasábjain, hogy Miskolc területén egész évben tilos az avar és a kerti hulladék égetése. Mégis
fontos újra felhívni erre a figyelmet, mivel a Miskolci Önkormányzati Rendészethez több mint 200 bejelentés érkezett illegális égetésről az elmúlt két évben, de az égetések valós száma vélelmezhetően
ennek sokszorosa!
Az égetés nem csupán a kertes övezetekben, hanem a város
egész területén probléma. Önnek nem kell eltűrnie, hogy a környezetében szennyezik a levegőt!
Figyelmeztesse az égetőt, vagy
bejelentést tehet a MIÖR zöldszámán: 06-80/46-00-46. Kerti hulladék elégetése esetén 100 ezer forint, más hulladék égetése esetén
akár 500 ezer forint is lehet a ható-

ság által kiszabott bírság. Összefoglalva, NE ÉGESSEN hulladékot, mert:
• szennyezi a városrész levegőjét,
• veszélyezteti a saját és a környezetében élők egészségét,
• károsítja az élővilágot,
•
kellemetlenséget okoz a szomszédoknak,
• TILOS és bírságot vonhat maga
után.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai Unió
LIFE programjának támogatásával
valósul meg. Célja a levegőminőség
javítása 10 magyarországi városban, így Miskolcon is.
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A ZÁRÓFUTAM
KÖVETKEZIK
A héten hazánkba érkezett a Rally Európa-bajnokság (ERC) mezőnye, a
párosokat szerdán élesben
is láthatták a rajongók a
Bükkben.
Nyíregyházi központtal,
zempléni gyorsasági szakaszokon rendezik meg hétvégén a Rally Hungaryt.
Szerdán a sportág miskolci kedvelői is belekóstolhattak az esemény hangulatába,
hiszen a rendezvény hivatalos tesztjét Diósgyőrben,
valamint a Bükkszentlászló
– Bükkszentkereszt közötti
szakaszon rendezték meg.
A korábbi hagyományokat folytatva a tesztre jelentkezett csapatok a DVTK
Stadionnál állíthatták fel a
szervizállomásukat, és innen
néhány kilométerre már el is
kezdhették a felkészülést.

A szerdai, egész napos
program a közönség számára is látogatható volt, akik így
élesben is láthatták a tesztre
jelentkező tizenhat egységet.
Ők – a kiírás értelmében –
oda-vissza teljesítették a távot.
Köztük volt a magyar bajnoki aspiráns Hadik András
– Kertész Krisztián páros is. A
címvédő miskolciak számára nagy téttel bír a hazai záróverseny, hiszen – bár vezetik az
összetettet – az utolsó futamon
dől el a bajnoki cím sorsa.
Ahogy az Európa-bajnoki elsőség is. Világbajnokokkal tűzdelt mezőny érkezik
ugyanis Magyarországra, itt
lesz mások mellett a tavalyi
nyíregyházi győztes Andreas
Mikkelsen, aki most az ös�szetett pontverseny éllovasaként és a WRC2 kategória
újdonsült világbajnokaként
érkezik a futamra.

Impozáns sportcsarnok a DVTK
legújabb ékköve
Csütörtökön adták át a közel
3600 férőhelyes DVTK Arénát. Az avatómérkőzésen piros-fehér győzelem született
az Európa Kupában.
A főbejáraton belépve egy előcsarnokba érkezünk, innen lehet
elérni a bemelegítőtermet, és innen juthatunk be a játéktérbe is.
A második emelet teljes egészében a szurkolókat szolgálja ki,
ezen a szinten több büfé és megfelelő számú vizesblokk van. Az
európai színvonalú szórakoztatásról pedig két óriáskivetítő és
egy, az amerikai teremsportokban már megszokott, a pálya felett elhelyezkedő „led cube”, valamint a legkorszerűbb hang- és
fénytechnika gondoskodik. Ös�szesen 3522 fő foglalhat helyet
a csarnokban. A DVTK-család
legújabb ékköve amellett, hogy a
kosárlabdacsapat otthona, koncertek, kulturális rendezvények
méltó helyszíne lehet a jövőben.
A komplexum csütörtöki
átadásánál Varga Judit igazságügyi miniszter úgy fogalmazott, „fantasztikus azt látni,
hogy ez a város, mely lelkében,
szívében hordja a sport szeretetét, szerte az országban, világban népszerűsíti a sportot”.
– Újabb mérföldkő ez a klub
életében. A legfontosabb Miskolc és a régió szempontjából,
hogy olyan sportembereket
neveljünk, akik nem feledik el,
honnan jöttek.

A futás szeretetét ünnepelték
Remek időben, kiváló hangulatban rendezték meg
Miskolc belvárosában a 20.
Barátság Maraton utcai futófesztivált.

Csaknem hatszázötvenen
álltak rajthoz az ovis futamtól kezdve a királykategória
több mint 42 kilométeres
távjáig. A Barátság Maraton immár második évtizede ünnepli a futás, a mozgás
szeretetét Miskolcon.
A város polgármesterének
jelenlétében rajtoltak el a futók a jubileumi, 20. Barátság
Maraton utcai futófesztiválon. A megjelentek hét kategóriában küzdöttek a távval, amit a hagyományoknak
megfelelően a belváros legszebb helyszíneit érintve jelöltek ki a szervezők. A legkisebbek, vagyis az ovisok
600 métert, az iskolások már
1,8 kilométert, a minimaratonon indulók pedig 5270
métert teljesítettek. Ezeken
felül a jubileumi rendezvényen kis- és félmaraton közül is választhattak a futók,
de a legnagyobb érdeklődés
és elismerés a leghosszabb,
azaz a maratoni táv küzdelmeit kísérte. Ezen a távon két
futó már az elején ellépett a
mezőnytől, majd nagyjából
20 kilométer megtétele után

Harsányi Tamás az élre állt,
és a többiek által követhetetlen tempót diktálva, 2 óra
44 perces idővel megnyerte a
maratoni versenyt. A Nomád
Maraton futója a Miskolc Televízió Híradójának úgy fogalmazott, tökéletesen elégedett az idővel, és nagyon a
szívéhez nőtt a pálya, minden
évben nagyon szeret Miskolc
belvárosában futni.
– Nagyon kemény volt. Ezt
a versenyt az év lezárásának
szántam, egy utolsó, hosszú
futásnak. Az volt a cél, hogy
egy jót fussak, jó érzésekkel
érjek be, az idő csak sokadlagos volt. Nem akartam, de
nem is tudtam volna jobban
megnyomni a tempót, saját
tempót mentem. Ez volt most
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a maximum tőlem. Csapatban, hűvösebb időben persze
lehet, hogy tudnék jobbat.
Tavaly a félmaratonon állhattam fel a dobogó legfelső
fokára, de most bevállaltam
a leghosszabb távot, mert jól
sikerült a felkészülés. Hetente sok kilométert kellett futni – fogalmazott.
Összegzésként elmondható, hogy a Barátság Maraton
barátságos hangulatát és a
jól kialakított pályát nagyon
kedvelik a profi és a szabad
idős sportolók, futók is, így
a következő esztendő nyerő
számát a huszonegyedik rendezvényen – a remények szerint – még többen választják
majd, és futnak egy jóízűt a
belvárosi futófesztiválon.

Remek időben jubilált a Barátság Maraton. Fotó: Juhász Á.

A modern komplexum a sportolók és a szurkolók igényeit is kielégíti. Fotó: Juhász Ákos

A DVTK elnöke kiemelte, a
kosárlabda mintegy nyolcvan
éve van jelen a borsodi megyeszékhely életében. – A kosárlabdacsarnok egy újabb fontos
lépés a térség sportéletének fejlesztésében. Az új aréna a világ
bármely pontján megállná a
helyét, országosan egyedülálló.
A város adottságait is remekül
ki tudjuk használni – hangsúlyozta Sántha Gergely.
Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár a két évvel ezelőtti alapkőletételen is jelent volt,
most arról szólt, a miskolciak
sportszerető emberek.
– Egykori sportolóként fontosnak tartom, hogy pozitív példát
mutassunk az utánpótlásnak, egy
ilyen komplexum építésével pedig megkönnyítsük a sportolók
dolgát. A jövőben minden korosztálynak nagy segítséget jelent
ez a különleges intézmény.
Szabó Tamás, a klub főtitkára
arról beszélt, hogy bár szívüknek kedves a városi sportcsar-

nok, de az egy-két helyen már
omladozó épületnél modernebb otthont szerettek volna
építeni a DVTK kosarasainak.
Miskolc polgármestere azt
hangsúlyozta, hogy az új aréna
továbbemeli a város sportéletének színvonalát.
– A DVTK név az egész országban összeforrt Miskolccal
– mutatott rá Veres Pál. – Ha
megkérdezünk valakit az országban, mi jut eszébe városunkról, biztosan említi a klubot, a focicsapatot. Jelenleg 16
szakosztálya van az egyesületnek, mely eredményeivel hozzájárul a megyeszékhely hírnevének öregbítéséhez. A modern
komplexum a sportolók és a
szurkolók igényeit is kielégíti,
de kulturális rendezvényeknek
is otthont adhat majd.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Kiss János miniszterelnöki biztos Miskolc
és a régió fejlődéséről szólt:
ezért dolgoznak, majd külön

kiemelték, hogy a komplexum
kormányzati
támogatásból
épülhetett meg a TAO mellett.
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára
szerint egy sportág fejlesztése
elképzelhetetlen anélkül, hogy
megfelelő színvonalú infrastruktúrát biztosítsanak a sportág szereplőinek és a nézőknek.
Bodnár Péter hozzátette: Diósgyőr a női kosárlabdázás fellegvára, így megérdemelten kapott
nemzetközi viszonylatban is impozáns sportcsarnokot.
Az új aréna avatómérkőzését már csütörtök este megtartották, az Európa Kupa 2.
fordulójában az orosz Nika
Syktyvkar együttesét fogadta a
DVTK kosárlabdacsapata. Bár
az orosz gárda végig szívósan
küzdött, a DVTK ezen a napon ellentmondást nem tűrő
játékkal jelezte, hogy csakis az
ő győzelmével érhet véget a találkozó. 65-58-ra nyertek is.
Soós Péter

ÖSZTÖNDÍJJAL A MISKOLCI
TEHETSÉGEKÉRT
Hatvan tehetséges fiatal részesülhet idén a DVTK ösztöndíjából – havonta 25 ezer
forintot kapnak a pályázaton nyertes, miskolci gimnáziumokban tanuló diákok.
A DVTK a sport mellett
fontosnak tartja az élet egyéb
területein sikeres tehetségek gondozását is, ezért a
2021/2022-es tanévben újra
pályázatot hirdetett a matematika és a fizika tantárgyak területén kiemelkedő
teljesítményt nyújtó, miskolci állami fenntartású gimnáziumokban tanuló középiskolások számára.
A pályázaton nyertes tanulók a szeptemberben kezdődött tanévben térítésmentesen vesznek részt a heti egy
alkalommal szervezett matematika, illetve fizika tehetséggondozó-szakköri foglalkozásokon, valamint havonta
25 ezer forint összegű ösztöndíjban részesülnek.
Sántha Gergely, a DVTK
elnöke kiemelte, céljuk minden évben segíteni a tehetséges miskolciakat. – Fontosnak tartom, hogy nemcsak
a sport területén tudjuk támogatni a térség fiataljait. A

program sikeres, de elkezdtünk kidolgozni egy életpályamodellt is a Miskolci
Egyetemmel, ami a gimnazisták útját követi tovább.
Veres Pál polgármester szerint a három éve indult kezdeményezés párját ritkítja az
országban. – Matematikatanárként és volt igazgatóként
külön öröm számomra, hogy
létrejött ez a program. Vallom,
hogy komoly, szigorú munkával lehet eredményeket elérni.
Bízom benne, hogy a Miskolci
Egyetemet egyre több középiskolás választja majd, s később is a városban maradnak,
dolgoznak. A DVTK több,
mint egy csapat, ezt az ösztöndíjprogrammal is bebizonyította a klub.
A Miskolci Egyetem rektora a tehetségek megtartá-

sának fontosságáról beszélt.
– Nálunk kiemelt figyelmet
kap nemcsak a verseny-, hanem a szabadidősport is, ennek jegyében megújul a campus sportinfrastruktúrája.
Csöbör Katalin ország
gyűlési képviselő elmondta, a tanulás mellett fontos a
szórakozás is, ezért a program részét képezi, hogy az
ösztöndíjasok és a szakköröket vezető pedagógusok díjmentesen tekinthetik meg a
DVTK labdarúgó-, kosárlabda- és röplabdacsapatainak
mérkőzéseit.
Varga Judit igazságügyi
miniszter, a DVTK nagykövete kiemelte, nagy öröm számára, hogy az oktatásért, a
sportért, a fiatalok fejlődéséért is tesznek a klubvezetők.
Soós P.
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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 várományosai 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

Magyar Oktatás és Köznevelés kategória

Magyar Tudomány kategória

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

ÉFOÉSZ Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Megyei
Érdekvédelmi Egyesülete. Súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekekkel és felnőttekkel foglalkoznak, elsősorban
Down-szindrómás és autista
gyerekekkel. Az értelmi fogyatékos tagjaikból verbuválódott zenekaruk, a Paramuzsikusok.

DR. SZABÓ ZSOLT PHD. tanszékvezető egyetemi docens, sebész. A világ egyik
legtapasztaltabb kézsebésze, aki 5 nyelven beszél és praktizál. A szakember a Pécsi Orvostudományi Egyetem, valamint a
Szegedi Orvostudományi Egyetem címzetes egyetemi docense, jelenleg a Világ
Kézsebészeti Társaságok Szervezetének
(IFSSH) elnöke.

Magyar Sport kategória

Magyar Színház és Filmművészet kategória

Magyar Építészet kategória

BÍRÓ IGNÁC szakmai igazgató, edző. 34
éve dolgozik a Miskolci Jegesmedvék kötelékében, játékosként kezdett, majd a felnőttcsapat vezetőedzője is volt, az utóbbi
években az utánpótlásban dolgozott. Számos válogatott játékost nevelt ki a jégkorong számára, de tanítványai országos
bajnoki címeket nyertek gyorskorcsolyában és floorballban is.

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

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

Magyar Népművészet és Közművelődés kategória

Magyar Zeneművészet kategória

Magyar Irodalom kategória

DEBRECZENI SÁNDOR késkészítő,
népi iparművész. Világszínvonalon készít többek között késeket, vadászkéseket,
borotvát, kardokat, bicskákat, fokosokat,
cukrászkéseket, késkészleteket. Jelenleg
szkíta- és vikingkés-kollekció elkészítésével, illetve vadászkönyv megírásával foglalkozik. Több szakmai elismerés tulajdonosa.

VIHULA MIHAJLO gitárművész. Kivé
teles zenei tehetsége, erőteljes emóciói
és mély művészi érzékenysége feledhetetlenné teszik a művész előadását, aki
technikailag is tökéletesen mestere hangszerének – igazi zenei virtuóz. Zeneszerzőként közreműködött több európai országban.

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

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

BRS Klíma és Gázcentrum Kft.

magán mecénás
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PROGRAMAJÁNLÓ
Október 23., szombat
11:00-17:30 Elő-halloween – szellemes
kincskereséssel, Avalon Park
15:00 Ökumenikus istentisztelet '56 emlékére, görömbölyi görögkatolikus templom
15:00-21:00 Ünnepi szaunaprogramok, Miskolctapolcai Barlangfürdő
20:00 Z!enemi vs. Ørdøg, Helynekem
20:00 Retro parti a 2000-es évek zenéivel,
6ix9ine Club
22:00 Pure waves – DJ Peetone, Stamp Club
Október 24., vasárnap
10:30 Törökvész vitéz, avagy Vitéz László és a
törökök, Csodamalom Bábszínház
11:00-17:30 Elő-halloween – szörnyes vetélkedővel, Avalon Park
14:15 DVTK Jegesmedvék – Titánok, Erste
Liga 13. forduló, Miskolci Jégcsarnok
15:00-17:30 Szaunaprogramok – gyümölcsvarázs, citrusmix, Miskolctapolcai Barlangfürdő
17:30 DVTK – TFSE, kosárlabda NB I. A-csoport 6. forduló, DVTK Aréna
Október 25., hétfő
Egész héten 11:00-17:30 Halloween napok
– rémisztően izgalmas programokkal,
Avalon Park
17:30 Test és lélek – ingyenes előadás, Ady
Endre Művelődési Ház
19:00 Szimfonikus bérlet II., Művészetek Háza
Október 26., kedd
Máig látogatható Törő Irén festőművész kiállítása a Művészetek Háza galériájában.
10:30 Meridiántorna bármelyik korosztálynak,
Célpont Közösségi Tér (Arany J. u. 29-35.)
17:00 7 éves az Avasi Közösségi Kávézó – vetítés,
kvíz, torta, fotózás, Szentgyörgy út 42-44.
19:00 Liszt Ferenc Kamarazenekar, Művészetek Háza
Október 27., szerda
15:00 Művészetterápiás foglalkozás a kiállítókkal, Thália-ház
16:00 Pilinszky közelebb – beszélgetés az
alkotói én találkozásairól és az ihletről,
Thália-ház
16:30 Gondold meg jól! – Orosz Júlia készségfejlesztő előadása, Célpont Közösségi Tér
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17:00 A megyei építészkamara új tagjainak
kiállítása, Kós-ház
Október 28., csütörtök
15:00 Őseink zenéje – előadás és foglalkozás, Herman Ottó Múzeum
16:00 Koncert az őskori ember zenéjével is,
Herman Ottó Múzeum
19:00 Bereczki Zoltán koncertje, Művészetek Háza
Október 29., péntek
19:00 A szabin nők elrablása – zenés bohózat, Művészetek Háza
20:00 Szűcs Antal Gábor latin gitárestje,
Görömbölyi Művelődési Ház
22:00 Előhalloween-parti KKevinnel és DJ
Attival, Rockwell Klub
Október 30., szombat
Túra a Hejcei Repülőgép-szerencsétlenség
Emlékparkba, további információ: bfte.hu
Ma és holnap 9:00-18:00 Legokiállítás, VOKE
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
10:30 Törökvész vitéz, avagy Vitéz László és a
törökök, Csodamalom Bábszínház
16:00 Halloweeni séta jelmezversennyel, boszorkányos tánccal, Mályi, Teleki u. 1-16.
18:00 Reményi János-emlékhangverseny – Miskolci Szimfonikus Zenekar, Művészetek Háza
19:00 Éjszakai fürdőzés és halloweeni szaunaprogram, Miskolctapolcai Barlangfürdő
20:00 P. Mobil-koncert, vendég: Radar, Ady
Endre Művelődési Ház
Október 31., vasárnap
Máig látogatható Fejér Ernő kiállítása a Miskolci Galériában.
MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ:
Október 23., szombat 18:00 Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról, Nagyszínház
Október 26., kedd 19:00 Dixie klub, Játékszín
Október 29., péntek 18:00 Hermelin – premier, bérletszünet, Nagyszínház
19:00 Augusztus – szavak nélküli előadás,
a Maladype Színház vendégjátéka, Játékszín
Október 30., szombat 18:00 Hermelin, bérletszünet, Nagyszínház
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KASSA ÉRKEZIK MISKOLCRA
Rendhagyó módon ősszel
rendezi meg idén a miskolci
teátrum a Határtalan Napok rendezvénysorozatot. A
pandémia miatt elhalasztott
esemény határon túli vendége idén Kassa lesz november
11-13. között.
Minden évben egy-egy határon túli magyar város kultúráját
mutatja be a teátrum, a miskolci
közönség így az adott település
kulturális életébe pillanthat bele
művészete által. A színház vallja,
a kultúrában nem lehetnek határok: a kultúra egy egyetemes
nyelv, a művelői pedig ezt a nyelvet jól beszélik, és nem akadály az
egymással való kommunikáció;
köztük nem léteznek határok. A
miskolciaknak is öröm, hogy évről évre láthatják, máshol hogyan
mutatkozik be a kultúra.
Idén Kassa városát látja vendégül a Miskolci Nemzeti Színház. A rendezvénysorozat első
napján a „Kassa híres szülöttei,
jubiláló személyiségei” című kiállításon a Kassai Polgári Klub
rendezésében
ismerkedhetnek meg az érdeklődők egyebek mellett olyan jeles egyéniségek életútjával, mint Andrássy
Gyula, Salkaházi Sára, Benczúr
Gyula, Benczúr Vilmos, Márai
Sándor, Radványi Géza, Bacsó
Péter vagy Béres József. A Klub
jelentős szerepet játszott Márai
Sándor író, gróf Esterházy János,

A Noszty fiú esete Tóth Marival is látható lesz. Fotó: Németi Róbert

Kassa egykori képviselője szobrának felavatásában, szervezésükben ünnepelheti Kassa városa a Márai-megemlékezések
mellett fivére, Radványi Géza
emléknapjait. A Klub tevékenységéről hallhatnak bővebben az
idelátogatók. Ifjabb Havasi Péter
„Őrjárat” című önálló estje során Márait idézi meg. Vallomások és gondolatok – a második
világháború eseményeinek tükrében – európaiságról, kereszténységről és felelősségről.
A kassai Thália Színház három előadással érkezik Miskolcra. A császár új ruhája című zenés
mesejátékkal a fiatal színházked-

velőket invitálják a teátrumba.
Hans Christian Andersen története talán aktuálisabb, mint valaha: kinevethető-e és megbüntethető-e a császár? Amíg vannak
a világon szókimondó kisgyerekek, talán van remény…
Mikszáth Kálmán ismert története, A Noszty fiú esete Tóth
Marival is látható lesz a Határtalan Napok alatt. Ez a csavaros
ésszel kifundált szerelmi történet egy kicsit sem lagymatag,
mert ebben a műben az a happy
end, hogy nincs happy end.
Márai Sándor Kaland című
színműve a szerelem, a hűség és a
hűtlenség, a karrier és a hivatás-

tudat, a siker és a bukás drámája. Márai Sándor legsikeresebb
színpadi művének ősbemutatója 1940-ben volt Budapesten a
Nemzeti Színház Kamaraszínházában. Aztán több mint háromszázszor játszották, sőt filmváltozata is született.
A Közös gyökereink című
kerekasztal-beszélgetés során
Mgr. Art Czajlik József, a kassai
Thália Színház igazgatója és
Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója beszélget a címbéli témáról, melynek felvezetője és moderátora
Rusznyák Gábor, a Miskolci
Nemzeti Színház főrendezője.
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SZÍNES PROGRAMOKKAL
NYITOTTAK ÚJRA
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Kellemes, őszi napsütés, fürdőzés, gasztronómia és zenei programok – ezt kínálta az érdeklődőknek a múlt szombaton megrendezett Ellipsum Garden és éjszakai fürdőzés elnevezésű strandnyitó rendezvény. Két helyszínen is programokkal várták a
szervezők a közönséget: délután az Aradi sétányon, este és éjszaka pedig az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. A sétányon
napközben villanyautós találkozó, tesztvezetés és gasztroprogram is volt, fellépett mások mellett Veréb Tamás. Az esti program
tűzzsonglőr-bemutatóval kezdődött, majd a Miskolcz-Revital TSE táncprodukciója következett. Az éjszakai fürdőzésen pedig
Voksán Virág, Kállay-Saunders András (képünkön), DJ Atti szórakoztatta a megjelenteket. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső

Ezen a héten Plútót (5848), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük,
megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. október 27. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes
megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

HARANG-HÍREK
Akkor és most. Egyre kevesebben tudják, de a Hámori-tavon
egykor nemcsak csónakázni lehetett, hanem fürdőzni is. Régi képeslapunk az egykori lillafüredi standfürdőt ábrázolja. Az 1930-as
években, a frissen megépült Palotaszálló átadását követően Lillafüred egyre népszerűbb kiránduló- és üdülőhellyé vált, így nem csoda, hogy több turisztikai attrakció is üzemelt itt: volt síközpont és
ilyen volt a cölöpökre épített strandfürdő is, ami 1932-1944 között
üzemelt. Azt tudni érdemes, hogy magát a tavat már régóta gyógyhelyként kezelték, annak iszapját már több száz éve hasznosították.
Révay Ferenc főerdőmérnök hagyatékában fellelhető tervek szerint
már eredetileg is akartak ide egy hideg vizes strandot is. Eredetileg
betonmedencét terveztek, végül azonban a cölöpökre épült fakeret
mellett döntöttek. A létesítmény a háborút ugyan átvészelte, azonban a szálló hadikórházzá minősítése után a strand is megsemmisült.
(Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor fotója)

Bekerülés helye:
Miskolc, Lyukóvölgy
Fajta: keverék
Kor: 2-3 év
Neme: kan
Szín: világosbarna
Súlya: 29,10 kg
Magasság: 50 cm

Plútó sok mindent megélt, az
emberekkel mégis nagyon elfogadó. A rossz tapasztalatai miatt
más kutyákkal szemben támadó,
uralkodó. Gondoskodó és támogató gazdinak ajánlott. Mindenképp egyedüli kutyának javasolt,
de remek őrkutya is válhat belőle.

Hirdetés

Inter-V Kft. keres
munkatársakat
SZERSZÁMLAKATOS,
GÉPSZERELŐ LAKATOS
munkakörbe.
Feltétel: szakirányú műszaki végzettség,
szakmai tapasztalat.
Szakmai önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

Tel.: +36 20 488 6007

A Miskolc Televízió Hívőszó
című műsorában október
24-én, vasárnap 16 órától a
Szent Anna római katolikus
templomból közvetítenek.
A szentmisét bemutatja:
Gubala Róbert plébános.
Vasárnap, 24-én lesz bérmálás a 10 órai szentmisén
a vasgyári Szent Isván-templomban.
Októberben mindennap
rózsafüzért imádkoznak a
katolikus templomokban, a
helyben meghirdetett időpontokban.
Október 31-én, vasárnap
lesz a reformáció napja. Dél
előtt fél 9-kor és 10 órakor
újbori úrvacsorás istentiszteletet tartanak a Deszkatemplomban.
Ifjúsági bibliaórát tartanak péntekenként este 6 órától a Deszkatemplom melletti gyülekezeti teremben.

A Miskolci Egyházmegye
Missziós Irodája általános
iskolásoknak hirdet rajzpályázatot, aminek témája, Isten jelenléte életünkben. Beküldési határidő november
26. További információ: migorkat.hu
A belvárosi evangélikus
templomban az istentiszteletek vasárnaponként 11 órakor kezdődnek – kéthetente
úrvacsoraosztással.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Kényelem és haszon: ezekben a napokban leginkább ez a két dolog foglalkoztatja. A héten valami olyan
ajánlatot kaphat, ahol egy csapásra két legyet üthet: mind a két dolgot megszerezheti. Ehhez szemfülesnek kell lennie, és felvenni mindent telefont.

Rák (június 22 – július 22) Egész héten fontosabbak lesznek a
hosszú távú tervek, mint a pillanatnyi célok. Ha ez utóbbiakból el
is marad valami, a lényeg, hogy a jövő év célkitűzéseinek alapjait
lerakja. Ehhez tudni kell a fontossági sorrendet.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Az emberi kapcsolatai nagy próbatételnek lehetnek kitéve. Valamilyen feszült
helyzet közepébe csöppenhet, ahol szokás szerint Ön játssza el
a mérleg nyelvét. Használja ki kompromisszumkészségét a béketeremtésre!

Bak (december 22 – január 20) Egyelőre bizonytalanok a változások a munkahelyén, csak az a biztos, hogy semmi nem maradhat a régiben. Ön mint befolyással bíró és a kritikus helyzeteket jól ismerő személy ma sokat tehet azért, hogy a lehető legjobb legyen.

Bika (április 21 – május 20) Valaki mostanság nem egészen
őszinte önnel. Persze lehet, hogy csak ártatlan kendőzés, vagy
éppen jóindulatú félremagyarázás, de az is lehet, hogy az ön bőrére megy a játék. Próbáljon meg a szavak mögé látni és figyeljen!

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Kicsit összekuszálódnak
a gondolatai ezen a héten. A gond az, hogy amíg eddig mindig
pontosan tudta, mit akar, most mintha nem látná a dolgok kimenetelét. Talán jobban kéne bíznia a jó sorsában. Figyeljen a jelekre!

Skorpió (október 24 – november 22) Túl gyorsan cikáznak a fejében a gondolatok, ez pedig akadálya annak, hogy megszülessen a
nagy eszme, a nagy cél. Próbáljon meg kissé lehiggadni, hogy meghallhassa a benső hangot! Amit nem más mond, hanem a legbensőbb önmaga.

Vízöntő (január 21 – február 19) Vagdalkozós és hadakozó kedvében van: talán úgy érzi, nem kapott meg mindent a sorstól, amit
pedig elvárt volna. Ha a jó és rossz dolgokat mérlegre teszi, beláthatja, hogy mégiscsak az előbbi javára dől a mérleg.

Ikrek (május 21 – június 21) Ha még nem az, héten megmutathatja, hogy milyen nagyfőnök válna Önből. Fokozott felelősséggel járó munkát kaphat, még ha csak alkalmilag is. Ha ezekben a napokban jól bizonyít, akkor a későbbiekben ez lendíthet a karrierjén.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Ezen a héten jöhet egy
nagy kibékülés egy régi ismerősével. Ha bármin bárkivel is ös�szezördült az utóbbi napokban, akkor most itt az alkalom, hogy az
engesztelés útjára lépjen. A kiújult barátság nem várt jó fordulattal is szolgálhat.

Nyilas (november 23 – december 21) Lassabban haladnak
a dolgai, mint azt szeretné, elvárta volna. Legyen türelmes, ön a
sors kegyeltje, és ha mindent és azonnal akar, azzal csak visszatetszést kelt a környezetében. Legyen megértőbb és elfogadóbb!

Halak (február 20 – március 20) Az érzelmei újabban eluralkodtak magán. Ha magányos, akkor azonban megvan a veszélye
annak, hogy túlságosan a mások életét, és érzelmeit veszi magára. Ez csak pótszer. Próbáljon meg megnyílni a valódi életnek!

