Negyvenéves a miskolci jogi kar

Győzelem az arénaavatón

Idén negyven éve annak, hogy létrejött a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kara. A jubileumot
konferenciával és könyvbemutatóval
is megünnepelték szerdán. Az eltelt
idő alatt maga a felsőoktatási intézmény is komoly fejlődésen ment keresztül, a kar képzései pedig országos
szinten is kiemelkedőek, és sikeresen
alkalmazkodnak a kihívásokhoz.

Remek hangulatban, közel 1500 néző előtt lépett pályára a DVTK női kosárlabdacsapata az Európa-kupa
negyedik fordulójában. Ezt a találkozót már nemcsak
a bérletesek tekinthették meg, védettségi igazolvánnyal
bárki jegyet válthatott. A piros-fehérek a nemzetközi
porondon ebben a szezonban másodszor – a bajnokikkal együtt már harmadszor, de hazai pályán először –
találkoztak a fővárosiakkal. Az NB I első fordulójában
ugyan kikaptak, de az EK-ban idegenben nyertek, most
pedig a maguk javára is fordíthatták a mérleg nyelvét.
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Megegyeztek, mi épül
a Főtér mellé

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

MÁR ÉPÜL A BÜKK KAPUJA

Lassan lezárul a Szent István tér mellé tervezett épületről
szóló egyeztetéssorozat a város és az Avalon között. A terveket az ígéretek szerint rövidesen a nagy nyilvánosság is
megismerheti.
Október végi ülésén nyilvánította a városi közgyűlés
kiemelt fejlesztési területté a
Szent István tér mellett található magánterületet, azt, ahol
évek óta murvás parkoló üzemel. Amint az ismert, a kérdéses ingatlan az Avalon Center
Kft. kezében van, a cég korábban irodaházat tervezett ide,
azonban ennek létesítésétől
hosszas egyeztetéseket követően elállt a befektető.
Ahogyan arról február végén a Miskolci Napló elsőként számolt be, a befektető

és a miskolci városvezetés között egyeztetések kezdődtek,
aminek két fontos eredménye is lett: az irodaház végül
a Zsigmondy utcában, a néhai Északterv épületének újjáépítésével valósul meg, nem
mondtak viszont le a főtér hiányzó térfalának megépítéséről sem. A felek közötti egyeztetések most már elsősorban
arról szólnak, milyen legyen
az a térfal, na meg, hogy milyen funkcióval töltsék meg az
új épületet.
Folytatás a 3. oldalon

Az uniós és kormányzati
források segítségével megvalósuló épület várhatóan 2022
végére készül el.
Már épül a Bükk Keleti kapuja, vagyis a Szeleta Park Látogatóközpont a Csanyik-völgyben. A mintegy 2,2 milliárd
forint összköltségű beruházás

Postázzák a Salkaházi-támogatást
Idén már automatikusan
érkezik a megemelt összeg
a jogosult miskolci szépkorúaknak.
Ebben az évben nem kellett külön kérelmezni a Salkaházi-támogatás folyósítását; mindenki, aki négy
feltételnek megfelel, automatikusan megkapja azt. Feltétel, hogy a nyugdíjasnak be
kell töltenie a 60. életévet,
Miskolc közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
kell rendelkeznie, és életvitelszerűen is itt kell élnie,
valamint a kapott nyugdíj
összege nem haladhatja meg
a nyugdíjminimum tízszeresét. A támogatás idén is össz

hangban van a városvezetés
által tett ígéretekkel: 10 százalékkal nőtt, így most 12
ezer forint az összege.
A támogatást postai úton
kapják a jogosultak, a héten

már elkezdték postázni, és
december 15-éig mindenkinek megérkezik. Ha valaki
nem kerül be automatikusan
a rendszerbe, akkor december 31-éig lehetőség van kérelmet benyújtani a városháza ügyfélszolgálatán.
Emellett
novemberben
újabb filmeket vetítenek a
Szépkorúak filmklubjában:
27-én a Jackie, 28-án a Meseautó látható majd délután
2 órától a Művészetek Házában. Az előadások ingyenesek, ez alkalommal sincs
előzetes regisztráció.
És négy előadást is rendeznek még idén: lesz sanzonest, koncertek, valamint
színházi előadás.

alapkövét szerda délelőtt tették
le ünnepélyes keretek között. A
Szeleta Park Látogatóközpont
interaktív kiállítás formájában
mutatja be a Bükki Nemzeti
Park élővilágát, barlangjait és
az ősemberek korát.
Az eseményen elsőként a beruházó Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság első embere mon-

dott beszédet. Rónai Kálmánné
mérföldkőnek nevezte az építkezés kezdetét úgy az igazgatóság, mint Miskolc és az egész
Bükk-hegység életében.
– Igazgatóságunk a negyvenöt évvel ezelőtt történt alapítása óta várt egy olyan helyszínre, ahol a természet védelméért
folytatott tevékenységünket

és a Bükk-hegység különleges
geológiai sokszínűségét, vízrajzát, gazdag kulturális örökségét, így a Szeleta-kultúrát
interaktív módon, élményszerűen tudjuk bemutatni. Ez a
létesítmény a következő hónapokban megvalósul – jelentette ki.
Folytatás a 3. oldalon

Miskolc hőseire, mártírjaira
emlékeztek
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc leverésének
és a szovjet csapatok bevonulásának évfordulójára emlékezett Miskolc csütörtökön.

Az ünnepi megemlékezés
Oláh Miklós emléktáblájánál
kezdődött, majd a Hősök temetőjében, az 56-os emlékműnél, Soltész József, Jakab
András, Hullár Gábor, Bar
tha Béla, Kolozsi István és
Varga Péter mártírok sírjainál, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei áldozatok emléktáblájánál, valamint Klibán
András és Horváth János Ká
roly – a POFOSZ volt megyei

elnökeinek – emléktáblájánál helyeztek el koszorút a
megemlékezők.
November 4-ét a magyar
kormány hivatalosan 2013ban nyilvánította nemze-

ti gyásznappá. 1956-ban a
szovjet csapatok ezen a napon indítottak átfogó támadást a forradalom és szabadságharc leverésére.
Tajthy Ákos
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BESZÁMOLTAK A KÉPVISELŐI MUNKÁJUKRÓL
Utak, járdaszakaszok újultak meg, parkolókat alakítottak ki, eltakarították a szemetet, civilszervezeteket támogattak egyebek mellett – ha járványtól sújtottan, nehéz gazdasági körülmények között is, de igyekeztek fejleszteni választókerületüket a miskolci önkormányzati képviselők. Most megkezdett sorozatunkban négy héten át bemutatjuk, mi történt az elmúlt egy
évben Miskolcon – a képviselők szemüvegén át.
Fodor Zoltán (Velünk a Város), 7. sz. választókerület:
– A Jósika
utcán és a Pattantyús
utca
7. szám előtt
leaszfaltoztattam, lebetonoztattam a járdát,
valamint kapaszkodókorlát is
segíti a járókelők közlekedését.
És kátyúmentesítés is történt a
választókerületben, valamint a
gyalogátkelőhelyeket és az útburkolati jeleket is újrafestettük. A Klapka György utca 16.
alatti orvosi rendelőnél autóparkolót alakítottunk ki. Aztán kitisztítottuk, átmostuk az
eldugult víznyelőket. Felújíttattam a Mednyánszky utca 36.
szám nyugati oldalának lépcsősorát. Három avasi képviselővel közösen főzőversenyt rendeztünk az Avastetőn. A száraz
fákat kivágattam, bokrokat, fákat, sövényeket gallyaztunk,
nyírtunk. Felújíttattam a Jósika
utca 47. déli oldalán lévő lépcsősort, kapaszkodókorlátot is létesítettünk, új szemeteseket helyeztünk ki.

Mokrai Mihály (Velünk a Város), 9. sz. választókerület:
– Önkéntes
segítői munkát
vállaltam, bevásároltam, postai és egyéb rám
bízott ügyeket
intéztem a körzetben lakó idős embereknek a
pandémia idején. Elkészítettem
egy kátyútérképet, ez alapján végezte el a Városgazda a választókerületben a közúti javításokat.
Átadtuk a Magiszter Gimnázium gyalogos-átkelőhelyét a Szeles utcán. A Dobó Katica Bölcsődének pedig 100 ezer forinttal
segítettem, hogy játszóeszközöket vásároljanak. A Vörösmarty téren a térről ellopott tujákat
többször is pótoltattam, a teret
lakossági összefogással kitakarítottuk. A Szendrei utcában kivágattam a kerítéseket veszélyeztető korhadt fákat, a szemetet
pedig elszállítottuk. De új szemétgyűjtőket is kihelyeztettem
a Villanyrendőr és a Bajcsy-Zsilinszky – Soltész Nagy Kálmán
utcai kereszteződés között. A
Soltész Nagy Kálmán utcában

fagallyazást végeztettem, mert a
fák zavarták a forgalmat, és veszélyeztették a házak tetejét.

elemeket, egyéb közterületi bútorokat a választókerületben. A
Vörösmarty Mihály utcai parkolási problémák enyhítésére
egy tizenöt-húsz gépjármű befogadására alkalmas parkolót
alakítottunk ki. A Király utcai
játszótéren pótoltuk a hintát és
csúszdát, padokat újítottunk fel.

Révész Péter (Velünk a Város),
8. sz. választókerület:
– Számos feladatot végeztem
el az eltelt év
során választókerületemben.
Például felújítottuk az utat
és a járdát, valamint eltűntettük a kátyúkat az Aulich Lajos,
a Perczel Mór és a Szabadságharc utcában. A fásítási programunk keretében elsőként a Népkertben pótoltuk a kiszáradt,
beteg, illetve rongálás áldozatául esett fásszárúakat. A virágosítási program során pedig virágfákat helyeztünk ki a Szabó
Lőrinc sétányon, a Görgey Artúr utcában. Lakossági kérésre
új köztéri padokat helyeztünk ki
a Vörösmarty Mihály utcában, a
Szabó Lőrinc utcai játszótéren.
Szintén lakossági jelzések alapján – a Városgazdával együttműködve – felújítottunk, illetve
kicseréltünk padokat, játszótéri

Simon Gábor (Velünk a Város), 13. sz. választókerület:
– A választókerület
városüzemeltetési feladatainak
jelentős részét a
Városgazdával
együttműködve
sikerült ellátni. Biztosított volt
a téli síkosság-mentesítés, és ismét állítottunk karácsonyfát
is. Rendszeres volt a fűnyírás,
emellett évelő és egynyári virágokat is sikerült elültetni, továbbá közel negyven fát. Idén is volt
kátyúmentesítés a választókerületemben, bővítettük a parkolóhelyek számát, és ahol lakossági
igény volt rá, fekvőrendőrt telepítettünk. Támogattam és segítettem az Ifjúsági Spottelep rekonstrukcióját, ezen kívül több
civilszervezet és a választókerületben található intézmény
munkáját. Új, szabványméretű
műfüves focipálya is épült idén a
körzetben. Választókerületi ala-

Több rendőr-rendészpáros
Miskolc belvárosában

A megelőzést és a tettenérés
hatékonyságát szolgálja, hogy
a hétvégéken több rendőrrendészpárost vezényelnek ki
a belvárosi szórakozóhelyek
és forgalmasabb csomópontok környékére.

Kiemelten a Kandia közben, a Déryné utcában, a Villanyrendőrnél és a Centrum
áruháznál, de a sétálóutca
teljes hosszában vigyázzák
a rendet a járőrpárosok. A
bővítés szolgálatonként hatnyolc párost jelent.
– A korábbi hónapokban
több bejelentés is érkezett szabálysértésekről, köztük közterületi szeszesital-fogyasztásról, a bódult állapot miatti
zaklató viselkedésről, amik az
esti-éjszakai szórakozás járulékos tényezői – mondta lapunknak Badány Lajos.
Az alpolgármester kiemelte,
a városvezetés kiemelt figyelmet fordít a belváros közbiztonságának javítására, amelyet
elsősorban a szórakozóhelyek
környékén elkövetett garázda
cselekmények visszaszorításával, illetve azok megelőzésével kíván elérni. Hozzátette,
eddigi tapasztalataik szerint is
már érzékelhetővé vált a szabálysértési esetek számának
csökkenése az említett közterületeken, a szórakozó fiata-

Miskolci Napló

szerint partnernek mutatkoznak a polgárőr-egyesületek,
de természetesen a felmerülő költségek megtérítése itt is
többletforrást igényel.
Fontos, hogy a vegyes járőrpárosok kiállítása megkétszerezi a magasabb intézkedési
jogkörrel rendelkező hatósági
kollégák jelenlétét.
– Mind a miskolci városvezetés, mind pedig a rendvédelmi szervek elkötelezettek a
közbiztonság javításában. De
kérjük a miskolciakat, hogy
lehetőségeikhez mérten maguk is tevőlegesen vegyék ki
részüket a megelőzés és felderítés elősegítésében, és jelezzék
az általuk észlelt problémákat
az illetékes szervek felé. A közösségért aktívan tenni akaró,
helyismerettel rendelkező lakosokat pedig örömmel várják
mind a rendészet, mind pedig
a polgárőr-egyesületek soraiba.
Kujan István

Szarka Dénes (Velünk a Város), 5. sz. választókerület
– A választói
igények alapján a körzet leghosszabb és legforga lmasabb
húsz lépcsősorára igyekeztem
fókuszálni, melyek közül hetet
újítottunk fel. A legnagyobb volumenű munka az Áfonyás utcában volt, itt a babakocsikat az
úttest szélén kellett fel- és letolni, a probléma a felújításnak köszönhetően elhárult. Szintén az
akadálymentesítés volt a cél a
Középszer utca 28. szám előtt,
ahol rámpát építettünk a mozgásukban korlátozott lakók kérésére. Miután megismertem az
ott folyó magas szintű szakmai
munkát, képviselői alapomból támogattam a Szépkorúak
Háza Idősek Otthonát, amelyből ózongenerátort szereztek be
az ott élők számára. A lakók kérésére a Szentgyörgy utca 17-19es háztömb mellett elhelyezkedő

lépcső fölé mozgásérzékelős világítást szereltünk fel.
Szilágyi Szabolcs (Velünk a
Város), 6. sz. választókerület:
– Az elmúlt
év során választókerületemben
számos fejlesztés
megvalósításában vettem részt,
a Katica Bölcsődében például felújítottuk a homokozót, és új fejlesztőjátékokat
vásároltunk. A Sályi István utcában járdát és lépcsősort építettünk, az Ifjúság és a Kölcsey
Ferenc utcában pedig parkolókat alakítottunk ki. És virágokkal ültettük be a virágfáinkat. A
Felsőruzsin körúton – lakossági
kérésre – parkosítottunk, helyreállítottuk és akadálymentesítettük a járdát, valamint korlátot
helyeztünk ki. Képviselői keretemből civilszervezeteket és rendezvényeket támogattam, többek
között a Szépkorúak Házát informatikai eszközök és kapcsolódó
szoftverek, illetve ózongenerátor
beszerzésével. Lakossági jelzések
alapján a közösségek számára
fontos feladatokat láttam el. Intézkedtem fák és bokrok gallyazása, kátyúzási és köztisztasági
munkák, fásítási feladatok elvégzése, KRESZ-táblák kihelyezése
és pótlása érdekében.

A DÓZSA GYÖRGY ÚTI
TAGÓVODA IS MEGÚJUL
Miskolcon több óvoda
energetikai korszerűsítése
és infrastrukturális fejlesztése van folyamatban.

lok magatartása egyre inkább
jogkövető. De a folyamatos
rendőri jelenlét önmagában is
visszatartó erővel bír.
– A közös járőrözés költségeihez az önkormányzat is
hozzájárul, rendszeres egyeztetéseket folytatunk a rendőrség
illetékeseivel, közösen áttekintve a beavatkozási pontokat.
Az újonnan kinevezett városi
rendőrkapitány is kiemelt fontossággal kezeli a közterületi
jelenlét megerősítését, amely a
Miskolci Önkormányzati Rendészet bevonásával biztosítja
a testületeknél mutatkozó létszámhiány áthidalását – mutatott rá az alpolgármester.
A város szeretné a polgárőrséget is aktívabban bevonni
a közbiztonsággal kapcsolatos
feladatok elvégzésébe, tervezik
– a rendőr-rendészpáros mintájára – a rendész-polgárőrjárőrözés megszervezését. Ebben Badány Lajos elmondása

pomból óvodai és civilszervezetek, valamint hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborozását
támogattam. Közel félszáz üg�gyel kerestek meg a körzetem lakói, melyekre igyekeztem gyors,
megnyugtató és precíz megoldást találni.

A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Dózsa György
Úti Tagóvodájának épületét
1983-ban adták át, így a beruházás már nagyon esedékes volt. Már most látható,
mennyit fog változni az épület a várható januári átadásra: új nyílászárók fogadják
az embert, a fűtőtesteket is
lecserélték, és a vezetékek is
újak. Az ovisok, a pedagógusok és a szülők már nagyon
várták a fejlesztést, hiszen az
épületet közel 40 éve adták
át, azóta pedig csupán apró
renoválások javítottak az állapotán.

Kovács Krisztina tagóvoda-vezető részletezi: a fűtés
mellett a szennyvíz- és a vízvezetékrendszer a kezdetek
óta nem éltek meg fejlesztést,
a nyílászárókat, illetve a szigetelést pedig több mint tíz éve
cserélték. A megújulás érinti a felnőttöltözőket, nagyobb
lesz a tehetséggondozó szoba, a
konyhai részleg pedig kap még
egy mosogatóteret.
A munka júliusban kezdődött. A tagóvoda vezetője szerint a gyerekekkel együtt optimisták, hogy minél hamarabb
visszatérhetnek a saját óvodájukba. Az intézménybe jelenleg több mint hetven gyermek
jár, ők a felújítások idejére a
Miskolci Integrált Óvodai Intézmény (MIÓVI) József Úti
Tagóvodájában és a Brunsz-

Jó ütemben halad a felújítás. Fotó: Beregi László

vik Teréz Tagóvodában vendégeskednek. Kovács Krisztina elmondása szerint mind
ők, mind a szüleik rugalmasan
álltak a költözéshez, sőt számítottak arra, hiszen évek óta
kifejezetten várták, hogy megtörténjen. Az óvodások számára érdekes a megváltozott
környezet a befogadóintézményekben, emellett a pedagógusaik ugyanazok, így túl nagy
változást nem érzékelnek az
átmeneti időszakban.
A terület önkormányzati
képviselője, Szopkó Tibor alpolgármester a körzet egyik
legfontosabb
fejlesztésének
nevezte a felújítást. Felidézte,
hogy amikor a munka megkezdése előtt bejárták az óvodát, látva a régi állapotokat
„felszaladt az ember szemöldöke” a látottaktól.
– Nem örültem annak, hogy
ilyen körülmények között járnak be a gyerekek – fogalmazott a politikus, aki elmondta
azt is, hogy egy TOP-os pályázati forrásból valósul meg a beruházás. A felújítás vége ugyan
még odébb van, de már most
látszik a változás. A képviselő szerint jó ütemben halad a
megújulás, és úgy érzi, akkora
lesz a fejlődés, hogy a régi állapotok után szinte rá se fognak
ismerni az intézményre.
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Miskolci Napló – A város lapja

Az országos átlag fölött
A romló országos járványhelyzet miatt Veres Pál polgármester elrendelte, hogy
mérjék fel a miskolci önkormányzat, a városi cégek,
illetve a városi intézmények
dolgozóinak körében, hogy
mennyien és hány oltást
kaptak eddig.
Az eredmények azt mutatják, hogy ezekben az intézményekben és vállalatoknál
a munkavállalók átoltottsága magasabb az országos átlagnál, éppen ezért a polgármester egyelőre nem rendelt
el kötelező oltást – tájékoztatott közleményében a héten a
miskolci városháza.
Azt írták, hogy vannak
ugyanakkor olyan intézmények is – például a Miskolci
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény –, amelyeknél az
ellátottak köre, életkoruk,
egészségi állapotuk miatt különösen fontos, hogy a velük

érintkező szociális munkások, idősgondozók oltottak
legyenek. Éppen ezért ezeknél az intézményeknél továbbra is különösen nagy
figyelmet fordítanak a biztonságos munkavégzésre és
az oltások meglétére.
– A városvezetés továbbra
is folyamatosan figyelemmel
kíséri, elemzi és értékeli az
országos járványhelyzet alakulását, készen arra, hogy
amennyiben indokolttá válik, a lehető legrövidebb időn
belül meghozza a szükséges
intézkedéseket – hangsúlyozza a közlemény.
A szakemberek pedig továbbra is azt javasolják, hogy
– bár egyelőre nem kötelező az
oltás a városi intézményekben
és cégeknél – saját egészsége
és hozzátartozóinak védelme érdekében mindenki kérje valamelyik rendelkezésre
álló vakcinát, és amennyiben
szükséges, akár harmadik alkalommal is oltassa be magát.

LAKÓHÁZ LESZ
A FŐTÉR ÚJ TÉRFALA
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A murvás parkoló helyére tervezett épületet a beruházó reményei szerint a jövő év elején
kezdhetik építeni.

Folytatás az 1. oldalról

Az Avalon Center Kft. vezetője a közgyűlési döntéssel
kapcsolatban elmondta: kifejezetten örülnek annak, hogy a
városnak is stratégiailag fontos
a főtér kérdése. – Amennyiben
a sikeres tárgyalásokat követően a finisbe ér a projekt, akkor
ez a státusz segíteni és gyorsítani fogja a különböző engedélyezési folyamatokat, hogy a beruházás, miután a konszenzus
megszületett, minél előbb megvalósulhasson – mondta Tóth
Róbert.
Az ügyvezető hozzáfűzte
még, hogy a felmerült a kérdések többségében megegyezésre
jutottak a várossal. A környéken élők és a civilek igényeit
meghallgatva így nem irodaházat, hanem lakóépületet terveztek vendéglátó és kereskedelmi
funkciókkal bővítve.
Kompromisszum született
A részletekbe már Szunyogh
László főépítész avatott be minket. „Az nem volt kérdés, hogy
a terület a város legértékesebb
ingatlanjai között van, viszont
az egyik legbonyolultabb is,
mert igazodni kell a tervezés
során a történeti környezethez,
az Avashoz, a belváros léptékéhez is. Az Avalon korábban
tervezett épülete is rendkívül
színvonalas volt, egy dolog hiányzott az épületből: ez a fen-

A közönség is megismerheti majd, mi épül a parkoló helyére. Fotó: Horváth Csongor

tebb említett igazodás. Amint
főépítész lettem, az egyik elsőként kezdtem ennek a problémának a megoldásán dolgozni,
természetesen a beruházóval
együtt. Az együttműködésünknek egy olyan megállapodás lett a vége, ami arról szól,
hogy ők egy olyan épületet terveznek ide, ami maximálisan
figyelembe veszi a város érdekeit, Miskolc cserébe minden
segítséget megad a megvalósítás során” – részletezte.
Az egyeztetések végeredménye az lett, hogy a beruházó végül elállt a háromszintes mélygarázstól. Jóval kisebb lesz az
épület tömege is, és a belső
homlokzata távolabb esik majd
a szomszédos, Városház téri
házaktól, a projekt belső udva-

rában található tereket pedig
bárki használhatja majd, csak
példának: egy passzázs köti
majd össze a Szent István és az
Erzsébet teret.
A nyilvánosság is
megismerheti
A hírek szerint a környéken élők többsége üdvözölte
az egyeztetésekről szóló értesüléseket. „A korábbi beruházói álláspontot megváltoztatta
a Varga Andrea alpolgármester
és Szunyogh László főépítész által kezdeményezett egyeztetés.
Ezt nagyon jó iránynak tartom,
azt gondolom, hogy minél több
nyilvános fórumon kell bemutatni a lakosság számára ezeket
a terveket, nem az utolsó pillanatban Miskolc lakosságának

értesülnie arról, hogy száz-kétszáz évre mi fog a város főtere
mellé épülni” – mondta el lapunknak Barna Péter ügyvéd,
aki korábban is nagyon aktív
volt a terület jövőjét illetően.
A terveket Miskolc városa
és az Avalon is szeretné megismertetni a lakossággal – ezt
Szunyogh László és Tóth Róbert is megerősítette. Mint
mondták, az egyeztetések lassan lezárulnak, ezt követően
pedig bemutatják a projektet
a széles közönségnek. A beruházó ügyvezetője hozzátette,
amennyiben az engedélyeztetés flottul halad, 2022 első negyedévében szeretnék elkezdeni az építkezést a murvás
parkoló helyén.
Tajthy Ákos

A BÜKK SOKSZÍNŰSÉGÉT MUTATJA MAJD BE
A Bükk kapujában az elmúlt
napokban kezdődött meg annak a többfunkciós épületnek
a kivitelezése, amely a remények szerint a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság egyik legfontosabb központja lesz.
Folytatás az 1. oldalról

Karszt és karsztvíz, A barlangok világa, Ősember a
Bükkben, Tájtörténet, Tájkép és élővilág – ezen öt elem
köré szerveződött a látogatóközpont. Ezt egészíti ki a foglalkoztató- és a vetítőterem. A
legkisebbeket pedig három játszótér várja majd: a Bikkmakk
és a Pókfonál játszótér kültéren, míg a Karszt játszótér az
épület belső terében lesz megtalálható – ismertette a részleteket Rónai Kálmánné.
A BNPI igazgatója reményét
fejezte ki, hogy a látogatóközpont az igazgatóságuk zászlóshajója lesz. Hozzátette, a több
mint kétezer négyzetméteres
épületben, ha elkészül, a terveik szerint konferenciákat és
egyéb szakmai rendezvényeket
is tartanának, de itt szeretnék
megrendezni később a Szeleta-napot is, mely a Bükk és a
barlangkutatás ünnepe lehetne.

Elmondta még azt is: a Herman
Ottó Emlékpark múltja és az
elődök előtt tisztelegve megtartják majd a jelenlegi bejárat
organikus kapuépítményének
alapjait és lábazatai szintjét.
Egyre népszerűbb
– A nemzeti parkok szempontjából 2021 a beruházások
éve volt. Harminc fejlesztés fejeződött be 8,7 milliárd forint
értékben. Az elmúlt évtized
pedig a beruházások évtizedének nevezhető, hiszen mintegy

kétszáz projektre, a természeti
környezet javítására, fejlesztésére 80 milliárd forintot fordítottunk – ezt már az agrártárca környezetügyért felelős
államtitkára jelentette ki, aki elmondta még: a beruházásokra
szükség is van, hiszen az ökoturizmus iránt egyre nagyobb
az érdeklődés.
Rácz András kijelentette, a
hazai ökoturizmus letéteményesei a nemzeti parkok, hiszen
az ország közel hétszáz ilyen jellegű létesítményének a felét a

Letették a Szeleta Park alapkövét. Fotó: Juhász Ákos

parkok üzemeltetik, és országos
szinten 1,6 millió látogatót fogadnak évente. Mint mondta, a
BPNI kiemelkedik a többi közül
is, hiszen itt található ezeknek a
attrakcióknak a negyede, és az
elmúlt években a duplájára, 96
ezerről kétszázezer fölé nőtt a
látogatók száma éves szinten.
Élményekben gazdag
Szinay Attila, a minisztérium
közigazgatási államtitkára végül
emlékeztetett, bár 2017-ben jelentették be ennek a projektnek
az indítását, forráshiány miatt
csak most kezdődhet el. Végül köszönetet mondott a kormánynak azért, hogy biztosította a beruházáshoz szükséges
nyolcszázmillió forintot.
– Sok miskolcival együtt
átéltük a Herman Ottó Emlékpark fénykorát, láttuk a
pusztulását is. Hiszem, hogy
a most kezdődő beruházás véget vet ennek a folyamatnak,
és a miskolciak, valamint a
Bükk szerelmesei, a kirándulók egy olyan vonzó turisztikai központtal gazdagodnak,
amely értékekben, élményekben gazdag lesz, és ahová érdemes lesz többször visszatérni – tette hozzá.
Tajthy Á.

Kezdődik a szirmai
rendelő felújítása
Már régóta esedékes volt a
Halom utca 2. szám alatt
található rendelő korszerűsítése.
A teljes körű megújulás első
lépéseként hétfőn átveszi a kivitelező a területet, hogy aztán
megkezdődhessen a munka,
amit a tervek szerint tíz hónapon belül be is fejeznek.
Az elavult épület teljes egészében megújul, hiszen egyebek mellett cserélik a nyílászárókat, a burkolatot, a
vezetékrendszereket, és a fűtést is korszerűsítik. A körzet
önkormányzati képviselőjétől, Cseléné Figula Edinától
megtudtuk, a víz- és a fűtésrendszerben jelentkező problémák
halaszthatatlanná
tették a beruházást. A végeredmény egy mindenki szá-

mára komfortosabb épület,
aminek a működtetése is gazdaságosabb lesz.
A képviselőtől megtudtuk,
mindkét felnőtt háziorvosi
rendelést a református egyház
közreműködésével sikerült a
településrészen tartani: az Erkel Ferenc utca 59. szám alatt
fogadják a betegeket.
– Az egyház átadott egy
épületet, amit mi felújítottunk annyira, hogy működni
tudjon a rendelés – mondta,
hozzátéve, a gyermekorvosi
rendelés ideiglenesen a Martinkertvárosba, a Latorca utca
26. szám alá került át.
Fontos továbbá, hogy a telefonos és internetes elérhetőségek sem változtak. A képviselő a munka idejére a lakosok
türelmét és megértését kéri.
Király Csaba
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VÁROSGAZDA: A LEGSOKRÉTŰBB TAGVÁLLALAT
A Miskolc Holding Zrt.
tizenöt éves fennállása alkalmából készült sorozatunkban ezúttal a Miskolci
Városgazda Nonprofit Kft.
munkáját ismerhetik meg az
olvasók.
A városkép alakításában a
városgazdálkodási tagvállalat
a legfontosabb pillér. A Városgazda a Miskolc önkormányzatával kötött közszolgáltatási
szerződés alapján látja el a város üzemeltetésével, működtetésével, tisztán tartásával kapcsolatos szolgáltatásait.
– Sokoldalú feladataink mielőbbi elvégzése és megoldása
a rendelkezésre álló források
leghatékonyabb felhasználásán
alapul. Ez vonatkozik mind az
önkormányzattól, mind a lakosságtól érkező megkeresésekre, melyeket a Városgazda a
rendelkezésre álló erőforrásainak optimális felhasználásával
a lehető leggyorsabban kíván
megoldani – mondta el Osváth
Zoltán Zsolt ügyvezető.
Városüzemeltetési alaptevékenységeik a közterület-gondozás, 437 kilométernyi szilárd
burkolatú út karbantartása és

a parkgondozás. Évente több
mint 110 ezer tő virágot ültetnek el. Fontos megemlíteni az
üzemeltetésükben lévő parkolást, a Miskolci Állatkert és Kultúrparkot, a Vasgyári, Búza téri
őstermelői és a Zsarnai piacot,
a nyolc működő és hat bezárt
temetőt, továbbá az Állategészségügyi Telepet. Utóbbi a Miskolci Második Esély Állatvédő
Alapítvánnyal szorosan együttműködve segít gazdásítani a város kóbor kutyáit és macskáit.
Fejlesztések előtt
– A közeljövőben jelentős fejlesztések várhatóak még, többek között a Szentpéteri kapui
temetőben egy 250 millió forintos beruházás, melynek keretein belül új parcellákat alakítanak ki. Folyamatban van az
Állategészségügyi Telepen lévő
kennelek tetőinek lecserélése,
és a Zsarnai piac mart aszfaltozása. Az idén még arra számítunk, hogy a fűnyíró közbeszerzésünk kapcsán az elmúlt
10 év elhasználódott eszközeit
pótolni tudjuk. A jövőben nagyon sok tervünk van, szinte
minden divíziónkban fejleszteni kívánunk. Elsősorban a

Osváth Zoltán Zsolt: A közeljövőben jelentős fejlesztések várhatóak még. Fotó: Mocsári László

közterület-fenntartásban: egy
hulladékdarálót kívánunk vásárolni, amivel a keletkezett hulladék térfogata csökkenthető. Az
elképzeléseink között szerepel
nagy teljesítményű lombszívó
berendezés és a társaság tevékenységeihez alkalmazkodó két
teherautó beszerzése.
Feladataikat 630 munkavállaló látja el, közöttük 150
közfoglalkoztatott és 45 hajléktalan közfoglalkozatott. A
hajléktalanok közfoglalkoztatását a Belügyminisztérium

Sikeresek az új lakáspályázati formák
A jövő hét elején értesítik az
eredményekről az október
4-én lezárult elektronikus
lakáspályázat résztvevőit.
Az értesítést követően indul a nyertesek pályázati nyilatkozatait igazoló dokumentumainak vizsgálata, majd ezt
követően kötik meg a bérleti szerződéseket, és adják át
a lakásokat. Összesen közel
hatszázötven kérelem érkezett be, egy-egy pályázó három lakást is megjelölhetett.
– Nagyon népszerűek voltak
az idén szeptember 15-én hatályba lépett lakásrendelet által bevezetett új pályázati formák – mondta Kaposváriné
Bornemisza Emese, a Miskolc
Holding Zrt. lakáshasznosítási
vezetője. – A 35. életévüket be
nem töltött fiatalok számára
meghirdetett tizenhét lakásra
kilencvenhét pályázó nyújtott
be összesen kettőszázharmincöt kérelmet, míg a nyugdíjasoknak meghirdetett öt lakásra
harminc pályázó jelentkezett,
ötven pályázattal.

A két új forma mellett költségelvű pályázat is indult a
korábbiakkal azonos feltételek mellett. Az így meghirdetett tizennégy lakásra
százhatvankilenc pályázó jelentkezett, összesen háromszázhatvannégy kérelemmel.
Az idén meghirdetett elektronikus pályázatokon egyébként összesen száztizenkettő
önkormányzati bérlakás talált új bérlőre.
Az
új
lakáspályázati formák mellett elindult a partneres lakáscserét segítő program is, ami
a miskolcholding.hu/ingatlangazdalkodas/lakascsere
honlapra kattintva érhető el.
A bérlők az elektronikus felületre tölthetik fel a cserélendő lakásaik paramétereit,
fényképeit, valamint megjelölhetik csereigényüket és
böngészhetik a kínálatot. Az
elektronikus felület használatával kapcsolatban a Lakáshasznosítási Iroda szükség szerint segítséget nyújt
az érdeklődőknek az ügyfél-

szolgálati telefonszámokon
vagy a lakashasznositas@
miskolcholding.hu e-mail-
címen.
– A lakásrendeletünk modell- és példaértékű, a modern lakásgazdálkodást szolgálja – szögezte le korábban
Szopkó Tibor alpolgármester, aki a főbb célkitűzéseket a felelős gazdálkodásban,
a fiatalok itthon tartásában,
a lelakott lakások felújításában, a szociális alapú lakbértámogatásban és abban jelölte meg, hogy a bérleti díjakat
továbbra is jóval a piaci ár
alatt tartsák.
– A lakások karbantartására, még inkább fejlesztésére fordítjuk a bevételek egy
részét – hangsúlyozta, hozzátéve: szeretnének megfizethető lakhatást biztosítani
a fiatal családok önálló életkezdéséhez.
A Miskolc Holding Zrt.
Lakáshasznosítási Irodája a
jövő év elejére tervezi újabb
pályázat kiírását.
Kujan István

2015-ben indította el. A közfoglalkoztatottak létszáma az
évben drasztikusan csökkent,
ennek következtében a parkfenntartási feladataikat gépesítéssel kívánják jobbá tenni.
Állati hely
A Városgazda működteti a
város egyik fontos turisztikai
vonzerejeként is számon tartott állatkertet is. Magyarországon talán a Miskolci Állatkert
és Kultúrpark helyezkedik el az
egyik legszebb környezetben.

Veress Tamás gyűjteményi vezető lassan 14 éve dolgozik az
állatkertben, számos változáson
ment át azóta a hely.
– Folyamatosan próbálunk
újdonságokat bemutatni a látogatóknak, mindezt úgy, hogy
megtartsuk az állatkert erdei jellegét, hangulatát. Ennek
megfelelően a Bükk tájképébe illő fejlesztések valósultak
meg: új kifutót kaptak a farkasok és a hiúzok, néhány évvel
ezelőtt bemutatták az európai
bölényeket, melyek nem voltak

ezelőtt, illetve a legjelentősebb
fejlesztés az elmúlt években
valósult meg. Idén májusra elkészült az új fogadóközpont,
valamint az Afrika bemutató
bővült a Száhel-házzal, ahol fő
látványosságunk az oroszlán.
A gyerekek szemléletformálása is cél, számukra lehetőség
nyílik zoopedagógus által tartott nyári táborokban is részt
venni.
Amellett, hogy turisztikai
célpontként fontos szerepünk
van, lényegesnek tartjuk, hogy
ne csak kikapcsolódni, hanem
egyben ismeretet szerezni jöjjenek az emberek. A 21. század egyre inkább urbanizálódó embereinek fontosabbá vált
a természettel való kapcsolat,
ebben az állatkert egy nagyon
jó helyszínt tud biztosítani. Ezt
az érdeklődést szeretnénk kihasználni, hogy a környezettudatosságra való nevelést is
minél jobban meg tudjuk valósítani – hangsúlyozta a gyűjteményi vezető.
A Városgazda jövőképe az,
hogy egy jól gépesített, lojális
munkavállalókkal rendelkező,
hatékony városüzemeltetési
cég legyen.

UTCAFÓRUMOT TARTOTT
HEGEDŰS ANDREA

A vírushelyzetre való tekintettel rendhagyó utcafórumot tartott szerdán Hegedűs
Andrea, a Velünk a Város
önkormányzati képviselője a
Testvérvárosok útján.
A szabadtéren tartott képviselői fogadóórák a negyedik hullám alatt minden
bizonnyal nem lesznek szokatlanok, ám remélhetőleg
nem is állandósulnak. Legalábbis nem az egészségügyi
veszélyhelyzet szülte okok
apropóján. Mindenesetre a
lakossági kérdéseknek, kéréseknek és felvetésének legalább akkora teret engednek
az efféle akciók, mint a hagyományos, „négy fal közötti” színterek.
A helyiek az ősz végére
igencsak felgyülemlett avar
és az elharapódzó illegális
szemétkupacok lépcsősorokról és közterületekről történő
eltakarítását szeretnék leginkább, mivel azokat balesetveszélyesnek ítélik. Akárcsak

a hiányos közterületi korlátok mentén való közlekedést,
melyeknek elsőként mihamarabbi pótlását, majd festését is kérték a képviselőtől. Az
utóbbi hónapokban a Miskolcon megannyi feszültséget
generáló témákat sem kerülgették, így egyrészt a városi
buszközlekedés problémáira
is kitértek: a várakozási idő
csökkentése érdekében a választók felvetették az esetleges járatsűrítést.
Másrészt a vízrendszer kritikus mértékű elöregedéséből
adódóan egyre gyakrabban
előforduló csőtörésekben is
bosszúságot, nem utolsósorban pedig kockázatot lát a lakosság. A MIHŐ Kft. földfelszín alatti vezetékcseréi során
keletkezett munkagödröket
és földhalmokat veszélyesnek
ítélik, így azok mielőbbi eltávolítását is indítványoznák a
képviselőn keresztül.
– Szükség volna pihenőpadokkal ellátott, elkerített
kutyafuttató kiépítésére, to-

vábbá egy hejőcsabai gyógyszertár és egy élelmiszerüzlet
létesítésére is – sorolta az elhangzottakat Hegedűs Andrea önkormányzati képviselő.
Az eseményen mindemellett szó esett a Középszeren
sürgetően esedékessé váló
cserje- és patkányirtásról is.
A lakosok a DK helyi politikusának köszönetüket fejezték ki a padkihelyezésekért, illetve azért, hogy a
korábban megrongált közterületi korlátokat, az Avasra
felvezető lépcsőket és rámpákat javították, felújították.
A tíz aszfaltos parkolóhely
megépítésének és a buszöböl átépítésének is örültek a
megjelentek. Elégedettek a
megvalósult aszfaltburkolatú járdaépítéssel. A rendelőintézetek és a gyógyszertár
előtti köztéri világítás helyreállításával kapcsolatban
pedig a korábban felvetődött
problémák megoldását látták a felszólaló avasiak.
Bódogh Dávid
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ŰRHAJÓSOK
AZ EGYETEMEN
Az űrkutatás és űrtudomány iránt érdeklődő
hallgatókkal, valamint az
űripar felé nyitott szereplőkkel találkoztak.
Budapest volt a vendéglátója a Nemzetközi Űrhajós
Szövetség 33. Kongresszusának november 1. és 5. között,
azonban a szakmai program
mellett az is fontos szempont volt, hogy népszerűsítsék az űrkutatást. Ennek
a célnak tett eleget az az öt
nemzetközi űrhajós, akik a
Miskolci Egyetemre látogattak szerdán.
Ismerkedtek a várossal, az
egyetem tudományos kompetenciáival, majd hallgatókkal és középiskolai diákokkal találkoztak. Horváth
Zita rektortól megtudták,
hogy az intézmény posztgraduális keretek között enged
betekintést az űr alaposabb

vizsgálatába. Emellett 2021
júniusa óta Űranyag Kutató- és Kompetencia Központ
működik az Egyetemvárosban, míg 2023 szeptemberétől űrmérnök mesterszak indítását tervezik.
Kaptay György, a Magyar
Tudományos
Akadémia
Miskolci Területi Bizottságának elnöke elmondta, hogy az űrkutatás és az
űripar részei egyebek mellett az olyan tevékenységek,
mint az űrkísérletek előkészítése vagy az űralkatrészek
gyártása, ezekhez képzett
szakemberekre van szükség.
Miskolc városa és az Universitas Miskolcinensis Alapítvány nevében Veres Pál
polgármester és kuratóriumi
tag köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy Miskolc
számára büszkeség vendégül
látni a korábbi űrhajósokat.
Király Cs.

Konferenciával és könyvbemutatóval
ünnepeltek
Idén negyven éve, hogy létrejött a Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi
Kara. A jubileumot szerdán
szakmai konferenciával és
stílszerűen olyan könyvek
bemutatásával ünnepelték,
amelyek a miskolci jogi képzés történelmét ismertetik.

Csák Csilla dékán elmondta, hogy a kar sokat fejlődött
a negyven év alatt, mindez pedig nem lett volna lehetséges
a mindenkori oktatók nélkül.
„Hogy a mai napon ünnepelhetünk, nagyban nekik köszönhető. Ez a negyven év a
múlt, a jelen és a jövő összekapcsolódása” – összegzett.
A negyven év „csupán” a
Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karára vonatkozik, azonban a városban a
jogi képzés korábbra datálható, hiszen az Eperjesi Jogakadémia 1919-es Miskolcra költözése indította el a szakmai
oktatást a városban.
Mindez azt jelenti, számos
meghatározó személy munkájának eredménye a jogi kar mai
állapota. A dékántól megtudtuk: rájuk kívántak emlékezni
a szakmai konferencia részeként bemutatott két kötettel.
Sereg Péter, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője, az egyetem PhD-hallgatója
jegyzi Az Eperjesi Evangélikus

Miskolcon is megünnepelték
a magyar tudományt
Csütörtökön a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága ünnepi üléssel és emléktáblák
avatásával köszöntötte a Magyar Tudomány Ünnepét.
A magyar tudományt hivatalosan november 3-án ünnepeljük, immáron 18 éve.
Ilyenkor a tudóstársadalom
igyekszik népszerűsíteni hivatásukat, egyben megmutatja a világnak, hogy milyen új
eredményeket ért el a különböző szakterületeken.
A Miskolci Akadémiai
Bizottság (MAB) és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
(BOKIK) két emléktáblát is
felavatott az ünnep alkalmából, szimbolikusan egymás
mellett, a MAB székházának
bejáratánál, melyek tiszteletadó jelleggel sorolják fel a
két testület mindenkori irányítóit.
Az összefonódást egyfelől
az adja, hogy a székházban
korábban a kereskedelmi kamara működött. Bihall Tamás, a BOKIK elnöke felidézte, hogy a kamara és a MAB
között mindig is kiváló volt
a kapcsolat. „A járvány utáni
világban kitüntetett szerepe
lesz a tudomány és a gazdaság

együttműködésének. Kössük
össze a kettőt, erősítsük a kapcsolatot!” – hangzott el.
Kaptay György, a Magyar
Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának
elnöke egyetértett: bármilyen
tudományos terület művelőjéről is legyen szó, roppant fontos együttműködnie az iparral.
„Székházunk sajátos hangulattal rendelkezik, azonban ez
csak egy épület. Semmit sem
ér, amíg emberek nem töltik
meg” – magyarázta, hogy miért döntöttek a nagy elődök
neveinek táblára vésése mellett. Arra utalt, hogy így a látogatók is érzékelhetik a székház
– és a testületek – történelmi
beágyazottságát.
Az emléktáblák felavatása után a MAB ünnepi ülése
következett, amelyen Kaptay

5

György két olyan kihívást
részletezett, amelyekkel a tudománynak ma szembe kell
néznie: a kétnyelvűség és a
nyílt hozzáférésű tudomány
problémáját.
Meghívott vendégként Hudecz Ferenc, az MTA alelnöke köszöntötte a miskolci
tudóstársadalmat. A MAB
tudományért tett munkájának méltatása mellett azt
hangsúlyozta, hogy – az idei
jelmondathoz hűen – a tudomány iránytű az emberiség
számára, és a kutatók azok,
akik arcot adnak neki, illetve
hitelessé teszik azt.
Az ünnepi ülést előadások
zárták, előtte azonban társaik
különleges tudományos teljesítményét ismerték el a tudósok.
K. Cs.

Jogakadémia története, Nagy
Zoltán egyetemi tanár pedig a
Jogászprofesszorok Miskolcon
című kötetet.
Utóbbiról a szerkesztő professzor elmondta, hogy az a
miskolci jogi képzés történeti összefoglalója, az Eperjesi
és a Miskolci Jogakadémián
át a kar létrejöttéig. Emellett
feldolgozza az ezen intézményekben oktató professzorok
életrajzát is. Nagy Zoltán kiemelte, hogy a selmeci és az
eperjesi diákhagyományok tudományos dokumentálása is a
könyv része.
Ünnepi köszöntőjében Horváth Zita rektor azt hangsúlyozta, hogy negyven év egy
ember életében is határpontot

jelent, akárcsak egy kar, vagy
egyetem esetében. Az eltelt idő
alatt a Miskolci Egyetem komoly fejlődésen ment keresztül.
Hozzátette, hogy az innovációnak mindig is meghatározó szerepe volt, hiszen már a
Selmecbányán közel 300 évvel
ezelőtt elindított oktatás is a
fejlődést szimbolizálta: az első
műszaki felsőoktatás intézmény volt. Mára a képzési paletta is sokat fejlődött, és több
tudományterülettel, köztük a
jogtudományokkal egészült ki.
A rendezvényen Veres Pál
polgármester, az Universitas
Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumának tagja is köszöntötte a jogászokat. A képzésről
elmondta, hogy az országos te-

kintetben is kiemelkedő, amely
a négy évtized alatt mindig sikeresen alkalmazkodott a változásokhoz.
Magas oktatói színvonal jellemzi a jogi kart, a hallgatók
kipróbálhatják magukat a tudományos tevékenységekben
és naprakész, piacképes tudást
szereznek itt tanulva. A kar ezzel is növeli a város megtartó
erejét, hiszen a fiatalok szívesen jelentkeznek ide. „Bízom
benne, hogy a jogászképzés
még számos évtizeden keresztül meghatározó része lesz a
Miskolci Egyetemnek és a régió felsőoktatási portfóliójának.” – zárta a méltatást polgármester.
Király Csaba

Tudósóriások vállán állva
Csütörtökön és pénteken
rendezték meg a Géptervezők és Termékfejlesztők
XXXVII. Szemináriumát, melynek különleges
apropót a Széchenyi-díjas
gépészmérnökre, Terplán Zénóra való emlékezés
szolgáltatott.

A Miskolci Egyetem Gépés Terméktervezési Intézete, a
Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Géptervező Szakosztálya és az MTA Miskolci
Területi Bizottsága szervezte meg az eseményt. A Géptervezők és Termékfejlesztők
Szemináriuma Vezető Konstruktőrök Tanácskozása 1972ben indult, melynek egyik
kezdeményezője az idén száz
éve született T
erplán Zénó
volt – emlékére a szeminárium keretében kiállítás is
nyílt.
A kétnapos szemináriumon hazai és külföldi
előadók, szakmai társintézetek, társtanszékek vettek
részt. Az eddigieken túl ezúttal a kultúra, a gazdaság és az
egészség kérdésköreit is terítékre helyezték az előadók.
Így esett szó technikatörténetről, termékfejlesztésről,
géptervezésről, a tanítómunka változásáról, illetve az
egészségipar, az oktatás és a
kutatómunka kapcsolatáról.

– Terplán Zénó azon professzorok egyike volt, akinek
a Miskolci Egyetem hazai és
nemzetközi felsőoktatási térképre helyezését is köszönhetjük – emelte ki Horváth
Zita, a Miskolci Egyetem rektora, hozzátéve: Terplán az
intézmény falai között négy
évtizednyi vezetői pályájával
igazolta kimagasló tudós és
tudományszervező képességeit.
Varga Judit igazságügyi
miniszter, az Universitas
Miskolcinensis Alapítvány
elnöke emlékeztetett: az
1949-ben alapított egyetemen a gépészmérnöki képzés
létrehozásában az akkor huszonnyolc éves tanszékvezető, Terplán Zénó elévülhetetlen érdemeket szerzett.
– A negyedik ipari forradalom korában talán nem
túlzás azt állítanunk, hogy a
leggyorsabb és legnagyobb

változások a műszaki tudományok területén következtek be, azonban ezek nem
lehetnek teljesek a társadalomtudományok eredményei
nélkül – mutatott rá az egyetem sokszínű tudományos
életére Varga Judit.
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
felidézte: a ’80-as években a
miskolci számított „a gépészmérnöki egyetemnek”, továbbá kitért a szakképzési rendszer átalakításának és a duális
képzés 2014-es bevezetésének tapasztalataira – hangsúlyozta, utóbbihoz a Miskolci
Egyetem az elsők között csatlakozott. Az egyetem jövője
Palkovics László szerint mindenképp biztosított, melynek
alapjait a Terplán Zénóhoz
hasonló professzorok és az
általuk vezetett ipari tanszékek fektették le.
Bódogh Dávid
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Fotókiállításon az első világháború Elsőkötetes költők
csatahelyszínei
mutatkoztak be
November 9-én kiállítás nyílik a városháza épületének
aulájában egy korábbi nemzetközi pályázat anyagából.
A tárlat megmutatja az első
világégés egykori csatáinak
helyszíneit, ezzel az akkori
hősökre emlékezik. A Tizeshonvéd háziezred miatt
Miskolc „személyesen” is
érintett a múltidézésben.
A jövő kedden 14 órakor
megnyíló kiállítás anyagát a
Krajczáros Alapítvány biztosítja. A szervezet az I. világháború emlékét őrzi, ezen tevékenysége részeként korábban
nemzetközi
fotópályázatot
hirdettek: a nagy háború egykori csatahelyszíneiről vártak
fotókat „a pipacs a vér virága”
jeligére, azaz a képeken megjelenik valamilyen formában
a szimbolikus növény. Az alapítvány képviseletében Mezei
Zsuzsa festőművész hozzáfűzte, 30 képet tekinthetnek majd
meg az érdeklődők.
A kezdeményezéshez az 51
éve működő Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület is csatlakozott. Czél Ferencné elnök
elmondta, hogy a katonák emlékét ápolják sírok gondozásával, vagy éppen olyan túrákkal,
amelyek során hősi helyszíneket látogatnak meg. Felhívta rá

Az Ökumenikus Segélyszervezet avasi Közösségi Pontja
második alkalommal tartott
irodalmi beszélgetést.

A Tizeshonvéd háziezred miatt Miskolc is érintett a múltidézésben. Fotó: Horváth Csongor

a figyelmet, hogy november 11én – az I. világháború befejezésének napján – világszerte megemlékezéseket tartanak. Ehhez
ők is csatlakoznak, és a Hősök
terén gyertyagyújtásra várják
az érdeklődőket.
A kiállítás részeként megtekinthetők lesznek azok a
közelmúltban előkerült és
felújított dagerotípiák (kezdeti képrögzítési eljárás), amelyek a fronton harcoló tizeshonvédekről készültek. Az I.
világháborúban Miskolc is
tragikusan érintett, hiszen háziezredünk, a 10. honvéd gyalogezred, közismertebb nevén
a Tizeshonvédok tagjainak jelentős részét a város adta.
Varga Andrea alpolgármester elmondta, hogy utcanév

és szobor is őrzi emléküket a
megyeszékhelyen. Törzshelyük, az egykori József laktanya helyén ma a Herman Ottó
Gimnázium áll, emellett a
Hősök temetője – a cserkészek
munkájának köszönhetően
– sokuk nyughelye. A város
egyébként nemrégiben az ös�szes első világháborús katonatemetőjét felújította.
Tóth Arnold, a Herman
Ottó Múzeum tudományos
titkára hozzátette, hogy az I.
világháború miskolci emlékezetének történelmi háttere
két részből áll. Egyrészről ott
vannak a „mieink”, akik innen származnak, viszont nem
itt estek el, és nem is itt, hanem a messzi távolban nyugszanak.

Mellettük gondolnunk kell
azokra, akiket Miskolcon temettek el. A dolog pikantériája, hogy többségük nem helyi.
A harcok idején kórházváros
voltunk – ez a Zsolcai kapuban állt –, ami azt jelentette,
hogy a frontról a jellemzően fertőzésekkel küzdő katonákat ide szállították. Sokuk
élete itt ért véget, többségük
a koleratemetőben nyugszik.
A szakembernek a közelmúltban jelent meg könyve, amelyben feltárja a Hősök kis temetőjében nyugvó katonák
személyazonosságát.
A kiállítás november 9-e és
19-e között tekinthető meg a
városháza aulájában, nyitvatartási időben.
Király Csaba

Az esemény házigazdája
mindkétszer Barcsai László
irodalmi és kulturális szervező volt, aki első ízben miskolci slamerekkel ült asztalhoz. Október 6-án, a sorozat
második epizódjában két elsőkötetes költőt látott vendégül a Közösségi Pont:
Vida Kamilla és Bíró Krisz
tián nem csak a saját verseikről, de a költészetről és a
pályakezdő költők lehetőségeiről, kihívásairól is beszélt.
– Szeretnénk a kortárs irodalmat jobban megismertetni a miskolciakkal, bevonva a
város középiskolásait is, egyfajta rendhagyó irodalomóra keretében – fogalmazott
Papp Dénes költő, a Közös-

ségi Pont referense, aki szerint az előadássorozat ennek
a szándéknak ágyaz meg. Azt
is elmondta, hogy idén még
két ilyen eseményre számíthatnak az érdeklődők.
– A beszélgetéssorozat koncepciója, hogy minden alkalomra két vendéget hívunk
valamilyen irodalmi körből –
mondta Barcsai László. – Most
például elsőkötetes szerzőket.
A rendelkezésre álló időben
olyan témákat érintettünk,
mint az alkotás, az alkotói szabadság, illetve az irodalmi közegről és közéletről is beszélgettünk. Terveink szerint a
következő alkalommal a miskolci székhelyű Műút folyóirat főszerkesztőjét és a frissen
kinevezett szépirodalmi szerkesztőt látjuk vendégül. Ott a
lapok másik oldaláról szemléljük majd az irodalmat.
Bájer Máté

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Jegyzet

Adósság
a hagyatékban

Párizsban szép a nyár…

Miskolci olvasónk levelében leírta, hogy
édesanyja nemrég hunyt el. Ő – mint
egyetlen gyermek – az örököse. A hagyaték tárgya egy kis lakás, amit azonban
jelzálogjog terhel, mely egy bank javára van bejegyezve.
A tartozás magasabb, mit a lakás értéke. Kérdezi, hogy
köteles-e a bank felé a hitelt visszafizetni mint örökös.
Az örökhagyó halálának
pillanatában a hagyatéka,
azaz valamennyi jog és kötelezettség teljes egészében,
a törvény erejénél fogva átszáll az örökösre. Így a jogok
mellett átszállnak az örökhagyó tartozásai is.
A törvény meghatározza,
hogy milyen költségek terhelhetik a hagyatékot, vagyis melyek a hagyatéki tartozások. Ezek a következők: az
örökhagyó illő eltemetésének
költségei, a hagyaték megszerzésével, biztosításával és
kezelésével járó szükséges
költségek. Továbbá hagyatéki tartozás a hagyatéki eljárás
költsége, azaz a közjegyzői díj.
Ide tartoznak még az örökhagyó tartozásai, tehát az olvasónk esetében a banki teher.
Az örökös a hagyatéki tartozásokért elsősorban a hagyaték
tárgyaival és annak hasznaival
felel. Ha például az örökös egy
ingatlant örökölt, amin tartozás van, akkor a tartozást az
ingatlanból lehet behajtani. Ha

az ingatlan értéke kisebb, mint
az azt terhelő tartozás, akkor
viszont az örökös már nem felel a saját vagyonával.
Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy
hasznai nincsenek az örökös
birtokában, akkor egyéb vagyonával is felelhet. Az örökös ebben az esetben is csak a
hagyaték értékével felel, vagyis nem kell többet kifizetnie a
tartozásra, mint amilyen értékben ő maga örökölt.
Az örökösnek joga van
az öröklés visszautasítására,
amely akkor célszerű, ha a
tartozás több, mint a megöröklendő vagyon értéke.
A hagyatékot ugyanis csak
egészében lehet visszautasítani, vagyis a tartozásról önállóan nem lehet lemondani.
Az öröklésről való lemondás végleges, megmásíthatatlan döntés, így célszerű alaposan megfontolni, nincs-e más
mód a tartozás rendezésére.
dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

Párizsban szép a nyár…
mintha más lemez nem is
lett volna a Sötétkapu mel
letti Béke mozi stúdiójában.
Évekig hallgattam, hogy a
Grand Boulevard fényárban
áll. Kiporciózott két alumí
nium forintosommal aligha
válogathattam a zsöllyék kö
zött. Megesett, ritkán, hogy öt
venfilléres felárat kértek, mert
a szikrázóan csillogó vászon
előtti dobogón egy tízperces
artistamutatvánnyal is elkáp
ráztattak. Ez volt a korabeli
árukapcsolás, s persze eközben
is leforgatták a micsoda szép a
nyár a Szajna partjánt. Így az
tán ezt máig is fejből dúdolom.
Televíziónk még nincsen, s
ha a film nem jön házhoz, he
tente kétszer a moziban a he
lyem. Vasárnaponként meg
matinézom. Számomra a Laj
tán túli világot Gina Lollobri
gida, Sophia Loren, Brigitte
Bardot, Belmondo és Louis de
Fune filmjei jelentették. Meg
számolni se tudnám, men�
nyiszer néztem meg a Car
touche-t, nem is sejtve, hogy
ezek a kalandfilmek milyen
magas szintű ideológiai ros
tán szűrve kerültek hozzánk.
Egy háromtagú bizottság jár
ta a nyugati filmfesztiválokat,
s ők döntötték el, mi kell ne
künk, mi az, amihez politikai
lag elég érettek vagyunk. Meg
volt a kvóta, mennyi francia,

olasz és amerikai film után
kötelező néhány MOSZFILMes produkciót vetíteni; olyano
kat, amelyeknek az elején egy
félmeztelen hölgy és a párja
kezükben a sarlóval és a ka
lapáccsal
körbepásztázzák
a nézőteret, hogy elegen va
gyunk-e.
Bíró Tibor, a CINE-MIS
Nonprofit Kft. ügyvezető
je régi motoros a szakmában,
évtizedekig dolgozott a haj
dani Moziüzemi Vállalatnál,
amiről nem tudhat, az nincs
is. Műsorszervezőként kezd
te, majd eddigi életét a mozi
zásra tette fel. Míg jómagam
csak a belvárosi premiermozik
között ingáztam, ő sorra láto
gatta az úgynevezett külváro
si, oroszlánszagú, bolhás film
színházakat is. Bár magam is
megfordultam néhányszor a
Fáklyában, a Táncsicsban, a
Szikrában és a Petőfiben, nem
láthattam a kulisszák mögé.
Csak azt érzékelhettem, eze
ken a helyeken nagyobb volt
a szabadosság, nem ment rit
kaságszámba a szaftos beszó
lás egy-egy érzéki szexjelenet
láttán. Itt jobban recsegtek a
székek, és a nem ritka filmsza
kadáskor hamar elszabadult a
füttykoncert.
Tibornak nagyobb volt a rá
látása minderre; mesélte, hogy
a 35 milliméteres, csaknem
négy kilométer hosszúságú,

kétórányi filmeket két géppel
kellett vetíteni. Húszpercen
ként kellett szalagot cserélni,
gyorsan, precízen, hiszen a
néző nem vehette észre, hogy
a vetítőben gépet váltottak. Az
is elég gyakran megesett, hogy
a Béke és a Kossuth moziban
húszperces késéssel ugyanazt
a premierfilmet adták. Ezért a
két mozi között egy futár húsz
percenként futkosott oda-vis�
sza a már lepergett tekercsek
kel. A filmek általában 25-30
kilós dobozokban voltak te
kercsenként elrendezve, ame
lyeket a vállalat erre szako
sodott filmszállítói (mely egy
külön foglalkozás volt akkori
ban) hozták-vitték súlyos szál
lítmányként a filmszínházak
között.
Tibor világéletében lelkes – a
jó értelemben vett – kultúrpro
pagandista volt, és a moziüze
meltetés minden területén dol
gozott eddig. Nevéhez fűződik
például Tony Curtis miskolci
látogatása is, és a környékbeli
munkásszállókon és az iskolák
auláiban megszervezett vetíté
sek ötletét is maga találta ki. A
mozijegyek eladása a múltban
se volt egyszerű, és a televízió
térhódításával már a hetvenes
évek vége felé is számolni kel
lett. Ezekben az években kez
dődtek az első sajtóvetítések a
Hevesy Iván Filmklubban. Mi
vel a hét közepén voltak a pre

mierfilmek bemutatói, szerda
délelőttönként néhány helybé
li szerkesztőnek levetítették a
legújabbakat. Király volt, ma
gam is eljártam néhányszor
ezekre a protokolláris esemé
nyekre, addig se kellett a szer
kesztőségben gályázni. Iga
zából ezekről a bemutatókról
három kollégám írt recenziót.
Benedek Miklós, Micu bácsi,
az Észak-Magyarország veze
tő szerkesztője mindig alapo
san kitett magáért, legalább
fél oldalon kritizálta a nyuga
ti alkotásokat. Tudtuk, ha neki
nem volt ínyére, érdemes rá je
gyet vennünk. Gyarmati Béla
és Makkai Márta a Déli Hír
lapban már sosem voltak ilyen
szőrszálhasogatók.
Mostanában már nem kon
gatjuk a vészharangot, nem
panaszkodunk a békebeli,
szentimentálisan szép emlékű
„Hallod-e Rozika te, menjünk
a moziba be” világunk elsül�
lyedéséről. A tévé, a VHS, a
DVD és a streamingcsator
nák megjelenésével a multip
lexek se nagyon versenyezhet
nek. Tibor szerint az egyetlen
lehetőséget a mozitörténelem
és a celluloidos filmszalagos
filmek meg- vagy átmentésé
re a művészmozik biztosítják;
ahol értő szemmel és füllel vi
gyázunk a szakma kulturális
örökségére.
Szántó István
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Együtt a minőségi
kultúráért
Megalakult a miskolci
önkormányzat Kulturális
tanácsadó testülete, a minőségi kultúra támogatása
a cél.

A testületben a kulturális élet jeles szereplői kaptak
helyet, a szakemberek bevonását ugyanis kezdetektől
fontosnak tartja a városvezetés. Veres Pál polgármester
köszöntőjében azt mondta,
a járványhelyzettől és a nehéz gazdasági körülményektől függetlenül is igyekeznek
megfelelő erővel támogatni a
miskolci kulturális életet, ami
egyébként sokszínű és gazdag.
Varga Andrea lett a tanácsadó testület elnöke. Hitet tett
amellett, hogy egy önkormányzat attól működik jól,
ha a szakmai csoportok véleményt formálnak, és ezzel befolyásolni tudják a döntéseket.

Hirdetés

– Egy okos városvezetés
hallgat a szakértőkre. Elkezdődött a közös gondolkodás,
egy úgynevezett kulturális
kapcsolatok könyvével szeretnénk élővé tenni a szakemberek összefogását. Ez a legfontosabb adatokat tartalmazza
majd, hogy a szereplők bármikor elérhessék, felkereshessék
egymást.
Fedor Vilmos polgármesteri
megbízott azon véleményének
adott hangot, miszerint a kultúra az egyik legnagyobb erő,
ami itt tarthatja a városlakókat. – Ezért újra elindítottuk
az intézmények közötti párbeszédet, lesz például egy oldal,
ahol megjelenik mindenki
programja. A minőségi kultúrát szeretnénk támogatni.
A Kulturális tanácsadó testületről következő lapszámunkban részletesen is beszámolunk.
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HERMELIN A SZÍNHÁZBAN

Vajon lehet-e két nő közül jól
választani? – teszi fel az egyik
ősi kérdést Szomory Dezső,
aki ezt a darabját köztudottan a saját életéből merítette.
A Miskolci Nemzeti Színház
a múlt héten mutatta be a
Hermelint a Nagyszínházban.

A történet szerint a Vígszínház zajos sikereket arató háziszerzőjének – ez volt Szomory,
a darabban Pálfi Tibor, megformálója Harsányi Attila – épp
premierje van, és kolléganőjével, aki első számú rajongója, házvezetőnője és szeretője is egyben, épp az esti bulira
készülődnek, amikor felbukkan az író évek óta elhagyott
szerelme. Kész a bonyodalom,
melytől felbolydul a századelő
Budapestjébe ágyazott történet
minden egyes szereplőjének
élete: az este során a színház és
a bérház összes őrült figurája
megfordul a lakásban.
Egy vad szerelem története a
Hermelin, amelynek végén csak
felbukkan a másik ősi kérdés:
vajon lehet jó választás bármelyik férfi?
Szomory Dezső darabját most
a Mohácsi testvérek teljes átírásában, Mohácsi János rendezésében láthatják a nézők. – A
Hermelin egy rettenetesen jó
alapanyag, viszont szerintem
nem igazán szokták olvasni, pedig fantasztikus nyelvezete van

Egy vad szerelem története a darab. Fotó: Beregi László

– mondja a rendező. – Úgy éreztem, hogy pont azt a gyönyörűséget, amit Szomory az elején
felvázol, a harmadik felvonásra nem tudta tovább folytatni.
Ezért döntöttünk úgy, hogy ezt
a felvonást átdolgozzuk.
Mohácsi János azt mondja,
ma már sokkal nyersebben lehet fogalmazni, mint akkoriban, sőt. – Szomory Dezső egy
igazán szép szerelmi történetet
„kalapált” össze, a miénk egy
picit bonyolultabb, és talán igazabb is, mint az eredeti.
Mészöly Anna alakítja Tóth
Hermint, Pálfi Tibor régi szerelmét. – Ő egy nagyon szenvedélyes, titokzatos, küzdő, ízig-vérig
nő, aki nagy utat jár be a történet

során, mind a hivatását, mind a
magánéletét tekintve – osztja
meg gondolatait a színművésznő. Mint mondja, a színházzal
való kapcsolatához és a szerelemhez könnyen tudott kapcsolódni. – (Mohácsi) Jánossal
csodálatos dolgozni, és hálás vagyok neki a bizalomért, a partnereimnek pedig azért, mert
nagyon jó a szemükbe nézni.
Egy olyan kapcsolattal találkozhatnak a nézők, ami szerintem
rendkívüli, és ha csak egy ilyen
van az ember életében, akkor
már megérte.
Czakó Julianna az író (egyik)
szeretőjét, Lukács Antóniát formálja meg az előadásban. – A
karakter eredetileg egy ötven

éves nő, akinek unokái vannak.
Szomorynak viszonya volt Jászai
Marival, konkrétan róla írta a
szerepet. Ahhoz, hogy közelebb
kerüljek a szerep megformálásához, Jászai emlékiratait olvastam. Rendkívül különleges, öntörvényű, ám végtelen tehetségű
nőt ismertem meg benne.
Antóniának van egy „normál”
élete, házasságban él, vannak
gyermekei. – Ezt az életét imádja, viszont Pálfi az, aki mellett
teljesen önmaga tud lenni. Brutálisan durva szerelem az övék,
ami eléggé egyoldalúvá vált, viszont egyik élete nélkül sem tud
igazán az lenni, aki ő valójában.
Ez a pengeélen való tánc rendkívül jól játszható.
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NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!
Fájdalommentes Arteriograph
érdiagnosztika Miskolcon
a Pátria Üzletházban lévő
Alma Gyógyszertárban
szerdánként 8-12 óra között!
Előjegyzés telefonon:

46/400-225, 20/256-4222 A vizsgálat ára 12 000 Ft

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési
eljárás útján történő értékesítésre meghirdeti
2021. december 9-i beadási határidővel
az alábbi miskolci ingatlanokat:

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési
eljárás útján történő értékesítésre meghirdeti
2021. november 18-i beadási határidővel
az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím
(Jelleg)

Alapterület
(m2)

Minimális
bruttó
ajánlati ár (Ft)

Cím
(Jelleg)

Alapterület
(m2)

Minimális
bruttó
ajánlati ár (Ft)

Tetemvár
3013/3; 3013/5; 3013/17;
3030 és 3031 hrsz
(beépítetlen terület)

113 226 m2

340 000 000

Koromházi utca
49931/3; 49932; 49933
és 49934/1 hrsz.
(beépítetlen terület)

1399 m2

19 200 000

Berzsenyi utca
5600/94 hrsz.
(beépítetlen terület)

810 m2

10 800 000

Vadvirág utca
6093/186 hrsz.
(beépítetlen terület)

713 m2

9 800 000

Fajdos utca
45722/12 hrsz.
(beépítetlen terület)

1025 m2

9 100 000

35 m2
80 m2

12 300 000

A Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására

2021. november 11-én városunkba érkezik
a Szekszárdi Német Színház társulata,
melynek során a Miskolci Művészetek Házában
(3525 Miskolc, Rákóczi Ferenc út 5.)
a gyermekeknek 14 órától a

DER BRAUBER HOTZENPLOTZ
(Torzonborz a rabló),

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint
a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást,
annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

majd 19 órától a felnőtt korosztály részére

DER GOTT, DER REBEN
(A szőlőtőkék Istene)

Városház tér 2. fszt.
7/A/13 hrsz. (műhely)
7/A/14 hrsz. (irattár)

című darabok kerülnek német nyelven bemutatásra,
amelyre szeretettel várják a kultúra
és a nyelv iránt érdeklődőket.

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint
a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást,
annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

A jegyek ára 500 Ft és az esti előadásra 800 Ft-os áron
online kerül értékesítésre.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft.
személyes ügyfélszolgálati irodáiban
2021. november 3-tól
ügyfeleink és kollégáink egészségének
és biztonságának megóvása céljából
az alábbi óvintézkedések kerültek bevezetésre:

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2021. 11. 06-tól 2021. 11. 12-ig

Dove szappan, 100 g, 1990 Ft/kg
Kolynos fogkrém, 75 ml
Perla kéztörlő, 1 tekercs
Jar mosogató, 450 ml, 864,44 Ft/l
Baba tusfürdő 400 ml, 1372,5 Ft/l
Kilrat rágcsálóirtó pép, 150 g, 5326,66 Ft/kg
Baba habfürdő, 750 ml, 1198,66 Ft/l
Well Done hideg zsíroldó, 750 ml, pumpás, 1198,66 Ft/l
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs
Lenor öblítő, 1420 ml, 773,94 Ft/l
Sanytol pumpás fertőtlenítő tisztítószer, 500 ml, 1998 Ft/l
Fürdőszobaszőnyeg 65 cm széles, 1199 Ft/fm
Dove ajándékcsomag (tusfürdő+szappan)
Silkylux folyékony mosószer, 4 l, 299,75 Ft/l
Héra mennyezeti festék, 14 l, 407,07 Ft/l
Alulétrák már 10 999 Ft-tól!

239 Ft
299 Ft
499 Ft
489 Ft
599 Ft
899 Ft
959 Ft
999 Ft
1199 Ft
1199 Ft
1299 Ft
1299 Ft
1399 Ft
1399 Ft
6299 Ft

199 Ft
199 Ft
399 Ft
389 Ft
549 Ft
799 Ft
899 Ft
899 Ft
999 Ft
1099 Ft
999 Ft
1199 Ft
1199 Ft
1199 Ft
5699 Ft

• Az ügyfélszolgálat személyes igénybevétele során az ingatlanhasználó számára javasolt a szájat és az orrot eltakaró védőmaszkot
viselni és köteles a kihelyezett fertőtlenítőt használni.
• Ügyfélszolgálati helyiségeinkben a járványügyi ajánlásokat
figyelembe véve, egyszerre csak meghatározott számú ügyfél
ügyintézését tudjuk biztosítani.
• Kérjük ügyintézéshez kísérő nélkül megjelenni szíveskedjenek,
mivel kollégáink fogyasztási helyhez kötötten 1 főt fogadnak
ügyfélszolgálati helyiségeinkben.
• Az ügyintézés során az 1,5 méteres védőtávolságot szükséges
betartani.

Kérjük, hogy az ügyintézések során lehetőség szerint
az elektronikus, papír alapú, illetve a telefonos kapcsolattartást
előnyben részesíteni szíveskedjenek.
További információ:
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
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MISKOLCI KÓRHÁZTÖRTÉNET 12.

A legfiatalabból a legnagyobb
A miskolciak által csak „megyei kórháznak” nevezett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház nagy utat járt be ahhoz, hogy a város legfiatalabb kórházaként mára már egyben a legnagyobbként is
említhessük. Ezt a kitüntető címet a kórház több mint hat
évtizedes múltját végigkísérő innovációknak és integrációknak köszönheti. A történet második részét olvashatják.
A ’80-as éveket visszafogott fejlesztések és konszolidált működés jellemezte. A
röntgendiagnosztika területén elért fejlesztéseknek köszönhetően a Gyermekegészségügyi Központ egy részét a
Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem II. számú Gyermekgyógyászati Tanszékké
minősítette. A kórházi dolgozók szakmai felkészültségét
jól mutatta, hogy a szakdolgozók 94 százaléka szakképesítéssel rendelkezett, emellett
két egyetemi tanár, hat egyetemi docens, tizennyolc kandidátus dolgozott 1991-ben az

intézményben. Ekkor alakult
meg az angiológiai, majd érsebészeti osztály is.
Felismerve a stroke jelentőségét – és kiképezve az annak
kezelésére alkalmas személyzetet – 1992-ben Stroke Ellátási
Központtá vált a II. ideg-toxikológiai osztály. Az 1995-ös év
újabb technikai ugrást jelentett a radiológiai diagnosztikában. Üzembe helyezték az MRI
készüléket, emellett csontvelő-transzplantációs részleget
indítottak a GYEK-ben.
Közben a pénzügyi korlátok ellenére előbb a sebészeti,
majd a belgyógyászati épü-

Az épületeken túl
Mindenképpen említést érdemel a kórház közvetlen környezete is; az épületeket övező parkot jeles szobrászművészek
(a teljesség igénye nélkül: Illés Ferenc, a
kétszeres Munkácsy-díjas Kiss Kovács
Gyula, a Magyar Corvin-lánccal és a
Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
Kossuth-díjas szobrászművész Melocco
Miklós vagy a szintén Munkácsy-díjas
Laborcz Ferenc) alkotásai díszítik.

A 2000-es évektől újabb integráció és fejlesztések történtek a kórház életében. Fotó: Csillagpont Rádió

let teljes rekonstrukcióját elvégezték. A 2000-es években
a kórház fejlődése új impulzusokat kapott, például gyermeksürgősségi osztály létesült. 2001-ben a Debreceni
Orvostudományi
Egyetem

oktatókórházává vált az intézmény, és szerződést kötött a
Miskolci Egyetemmel.
Onkológiai vonatkozásban
pozitív fejleményként létrejött
a Központi Szűrőcentrum. A
GYEK-ben a napi betegellátási igény mellett ekkor már elvégezték a századik csontvelő-transzplantációt. A 2004-es
év utolsó napjaiban az I. belgyógyászati-kardiológiai osztály elvégezte az első haemodinamikai beavatkozást az
újonnan átadott Haemodinamikai Központban.
A 2000-es évek hozták el az
újabb strukturális változásokat. 2008-ban a Vasgyári Kórház traumatológiai osztálya az

intézményhez került, ahogy a
rá következő években is folytatódott az integráció. 2013ban megkezdődött a „Csillagpont Kórház” birtokba vétele,
a Járó- és Fekvőbeteg Ellátó
Központ épületének felújítása, 64 szeletes CT készülék,
korszerű DSA és egy MRI készülék telepítése. A sürgősségi
betegellátó osztály 2014-ben
a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központból,
más néven a MISEK-ből a megyei kórházba került át, majd
ezt követte a sebészet, mellkassebészet, urológia, szemészet is, amely előszele volt
már a teljes integrációnak.
2017. április 1-jén Miskolc

valamennyi kórháza mellett
a szikszói és a mezőkövesdi
kórházat is összevonták, így
jelenleg hat tagkórházból (a
Szentpéteri kapui központon
túl a Szikszói, a Mezőkövesdi, a Diósgyőri, a Szent Ferenc
és a Semmelweis Tagkórház)
áll az intézmény. Az összevonás mértékét jelzik a számok:
amíg 2016-ban 1542 ágyszámmal 68 869 fekvőbeteget, valamint több mint egymillió járóbeteget látott el a „megyei
kórház”, addig az integrációt
követően az ágyszám csaknem megduplázódott, 3501
ágy lett az intézmény teljes kapacitása.
Nagy Attila
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Sikeres évet zárt
az MRCC
A Miskolc Road Cycling
Club csapata az országos amatőrbajnokságban
harmadik helyezést ért el,
de még ennél is nagyobb
büszkeségük Felipe Miranda, aki 2021-ben Magyarország amatőr országos bajnoka lett.
A Digép Ipari Parkban
megtartott szombati szezonzáró alkalmával bemutatták a
csapatot, aminek tagjai kötetlenül beszélgethettek egymással. Technikai érdekességeket
is megismerhettek a jelenlévők, bárki kipróbálhatta a virtuális kerékpározást.
A Miskolc Road Cycling
Club (MRCC) pozitív évet
zárt. – Több mint huszonhárom versenyen voltunk, ahol
nagyon sok jó eredményt értünk el, megint elhoztuk a ma-

gyar felnőtt amatőr bajnoki
trikót – mondta Somogyi László, az MRCC szakosztályvezetője, hozzátéve, mindezek ellenére is nagy kihívásokkal teli
esztendő van a hátuk mögött.
– Sok mindent függővé tettünk a kapott támogatásoktól,
hiszen a kerékpáros sport elég
sok pénzbe kerül. A pandémia
miatt a szezon kezdetét sem
volt egyszerű elindítani. Kiváló nyarunk és őszünk közben
a Bükk Kupáról elmondható,
hogy idén volt a legsikeresebb.
Somogyi László beszélt
az előttük álló célokról is. –
Jövőre szeretnénk bővülni,
és komolyabb szinten kinevelni az utánpótlást, továbbá ugyanazokat a sikereket
elérni, mint idén, mindemellett pedig a Bükk Kupán
még nagyobb részvételre törekszünk majd – mondta.

Újabb EK-siker: a csoport élén
a Diósgyőr

Győzelemmel avatta fel, immár bérlettel nem rendelkező szurkolói előtt is az új
arénát a DVTK női kosárlabdacsapata.
Újabb győzelmet könyvelhetett el a Diósgyőr az Európa-kupában. A csoport magyar
rangadóján a piros-fehérek ezúttal hazai pályán győzték le a
Ludovika-FCSM Csata csapatát
69–49-re.
Már az aréna kapui előtt
megkezdődött a program szerdán: a csarnok falaira vetített
fényjáték mellett a Főnix Tűz
zsonglőrcsapata szórakoztatta
az érkező közönséget. A feldobás előtt a Magyar Kupa-győztes diósgyőri csapatokat köszöntötték – háromszor nyert
eddig MK-t a Diósgyőr. Hagyományteremtő jelleggel az

első negyed után díjazták az
előző évad legjobb utánpótlás-játékosát, Poczkodi Zsófiát,
a félidőben pedig a Face Team
akrobatikus kosárlabdacsapata
szórakoztatta a nézőket.
A Diósgyőr első kosárlabdaérmét 1959-ben megszerző
csapat tagja, Matiszné Szukup
Márta végezte el a kezdődobást,
mely egyben az új csarnok avatómérkőzése is volt. Földi Attila
edző együttese harmadik győzelmét érte el a nemzetközi kupában, és azonos pontszámmal
vezeti csoportját.
– Arról szólt az öltözőbeli beszédem nagy része, hogy ízelítőt
fogunk kapni abból, miben részesülünk majd, ha később kiérdemeljük. Bízom benne, hogy a
folytatásban is tudunk így játszani, s akkor folyamatos lesz ez a remek hangulat. Az első félidőben

RÖVIDTÁV
Megtalálták a góllövő
ütőket
A Magyar Kupa 1. fordulójában az UNI Győr
ETO HC ellen lépett jégre
a DVTK Jegesmedvék csapata. A találkozó első harmadában Galajda Zsombor
szerezte meg a vezető találatot, majd a második játékrészben sorra érkeztek
a hazai gólok, és 40 perc
játék után már 7-0 állt az
eredményjelzőn. A záró
harmadban újabb gól már
nem esett, így a piros-fehérek magabiztosan jutottak
tovább a következő fordulóba. Tokaji Viktor vezetőedző szerint a győzelem
annak köszönhető, hogy
óriásit javult csapata helyzetkihasználása, a harmadik gól után megjött az önbizalom, és végre átszakadt
egy gát. – A játékosok megtalálták a góllövő ütőiket,
és elhitték magukról, hogy
erre képesek. Bízom abban,
hogy a győzelem kellő lendületet ad a továbbiakra.
Fővárosi túrán
A Vasas vendége volt
szerdán az MVLC. A miskolci férfi vízilabdázók – a
fővárosiaknál éveket lehúzó
Sélley-Rauscher Domonkos
gólerős játékával – sokáig
nem engedték leszakítani
magukat, 7-6 után tudott

harmadik szettre nagyjából
sikerült stabilizálni a fogadásokat, és kreatívabbá vált
a támadójáték. – Kicsit jobban működött a blokkunk
is, ha másnak nem is, annak örülök, hogy a harmadik játszmában tizenkilenc
pontig jutottunk – mondta.

csak egy kicsit fellélegezni
a Vasas, amikor hárommal
ellépett. A piros-kékek kapuját ezúttal Mizsei Márton
védte – ő éppen Miskolcról
igazolt a Komjádi uszodába. A vége 12-9 lett. Pénteken, lapzártánk után az
FTC-hez látogatnak Kis István fiai. Itthon legközelebb
november 27-én, szombaton este 6 órától láthatjuk
pólósainkat. A Miskolc Televízió élőben közvetíti a
találkozót a Kemény Dénes
uszodából.
Az első hazai
A női röplabda Extraliga 3. fordulójában a DVTK
a balatonfüredi Szent Benedek RA együttesét látta
vendégül. Az első két szett
bátortalanabb játéka után
a harmadik játszmában
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már nagyobb küzdelemre sarkallták ellenfelüket a
piros-fehérek, de az ellenfél így is megérdemelt 3:0ás győzelmet aratott a Generali Arénában. Farkas
Mihály, a hazaiak vezetőedzője úgy fogalmazott,
megilletődötten, bátortalanul, az ellenfelet túlságosan tisztelve kezdtek, de a

Úszóverseny a Kemény
Dénesben
Pénteken elkezdődött a
27. Testvérvárosok Kupa
Nemzetközi Úszóverseny
és 34. Bitskey Zoltán-emlékverseny, a Kemény Dénes uszodában két napon
át harminchárom versenyszámban közel háromszázötven versenyző méri össze
tudását. Tizenhét magyar
klub mellett Marosvásárhelyről, Csíkszeredáról és
Kassáról is érkeztek úszók.
A szervezők igyekeztek
odafigyelni a járványhelyzet miatti szigorítások betartására, szülőket például
csak korlátozott számban,
védettségi igazolvány felmutatásával engednek be,
elkülönített
szektorban
kapnak helyet, és a maszkot
is kötelező használni a medencetéren kívül. Aki nem
tudna ott lenni, az online is
követheti a versenyt. Miskolcról közel hetven úszó
méreti meg magát a két nap
során.

nagyon kapkodtunk. Az is benne
volt, hogy hosszú idő után játszottunk ilyen közönség előtt. Az
új csarnok, a fények, a zene, a régi
kupagyőztesek köszöntése… Ez
a lányokra is nyomást tett, akik
hirtelen meg akartak felelni az elvárásoknak, és ez görcsössé tette
őket. Hál’ istennek, túl tudtunk
ezen esni. A Csatának nagyon
jó játékosai vannak, tudtuk, kiket kell megállítani. Ezért emeltem ki már korábban is Kányási
Veronika és Aho Nina teljesítményét, akik védekezésben az ellenfél legjobbjait 40 percen keresztül
»nyüstölik«. Szenzációs munka,
amit letesznek az asztalra – számolt be a csarnokavató mérkőzés szakmai részleteiről és annak
különleges körülményeiről Földi
Attila vezetőedző.
A szakember kiemelte, nagyon sokat kell még javítani-

uk a bajnokságban, mert több
pontot elhullajtottak.
– Az Európa-kupában jól
állunk, de még nem fix a továbbjutás, ezért nem szabad
hátradőlnünk. Hosszú távon a
bajnokságban is össze fogunk
állni, szerintem a nehezén már
túl vagyunk – tette hozzá.
A válogatott Európa-bajnoki selejtező-mérkőzései után a
következő nemzetközi kupatalálkozóját november 24-én az
orosz Nika Syktyvkar otthonában játssza majd a miskolci
együttes, előtte azonban 21-én,
vasárnap a Vasast fogadja bajnokin.
Addig is, az aréna multifunkcionalitását kihasználva,
november 13-án a Kowalsky
meg a Vega koncertjére látogathatnak ki az érdeklődők.
Soós Péter

NYERŐ BAJNOKI
SZÉRIÁBAN
Legutóbbi három NB II-es
mérkőzését megnyerte a
DVTK labdarúgócsapata,
mely így már a negyedik
helyen áll, és szorosan tapad az élbolyra.
Egymást követő harmadik bajnokiját nyerte meg
mindenszentek napján a Diósgyőr, mely a forduló előtt
még listavezető, tizenhárom
kör alatt a mezőnyben a legkevesebb gólt – szám szerint
ötöt – kapó Haladást fogadta.
A hazaiak végig irányítottak a rangadón: a vezetést a
22. percben Szatmári Csaba
látványos mozdulattal szerezte meg. A fordulás után röviddel a Molnár Gábort az első
félidő végén és a második elején is felrúgó Szekér Ádámot
piros lap miatt elveszítették a
szombathelyiek. A mérkőzésre kilátogató közel 1300 néző

végül a 83. percben nyugodhatott meg, amikor mintaszerű
kontratámadás végén a csereként beálló Kocsis Dominik lőtt
higgadtan a vendégkapuba.
Ez volt a miskolciak idei
hetedik bajnoki sikere.
– Jól kezdtük a találkozót,
rendben volt a mérkőzés,
csak a kiállítás után voltam
egy kicsit mérges, mert többet kellett volna birtokolni a
labdát, ehelyett elszórtuk azt.
Nagyon fontos mérkőzést,
egy igazi rangadót sikerült
megnyerni – mondta a lefújás után Kondás Elemér.
A tabella negyedik helyén
álló piros-fehérek két pontra vannak a harmadik Haladástól, háromra a feljutást
érő helyen álló Kecskeméttől, és négyre az éllovas Vasastól. Vasárnap 13 órától
Kaposváron a Szentlőrinc
vendége lesz a DVTK.
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PROGRAMAJÁNLÓ Sonka-vöröshagymával a koksz helyett
November 6., szombat
14:00-16:00 Márton-napi forgatag, Hámori Waldorf Iskola
15:30 Nemzetközi Erős Emberek Világkupa, Generali Aréna
19:00 Honeybeast: Cirkuszturné – klas�szikus zenészek és balett, Művészetek
Háza
19:00 Margaret Island, Helynekem
21:00 Black Tracy Remember Party 30+,
sztárvendég: Kocsis Janika, Block Bistro
November 7., vasárnap
Máig látogatható az Art and science 4.
című kortárs kiállítás a Miskolci Galériában.
9:00-14:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
10:30 Eszter-lánc mesezenekar, Csoda
malom Bábszínház
14:00 Mr. Jack – társasjáték-bemutató,
Flipper Gyár (Papszer 48.)
November 8., hétfő
18:00 Néptáncoktatás felnőtteknek, VOKE
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
November 9., kedd
16:30 Trianon 100 – Jónás Zoltán műsora, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár
16:30 A mi világunk – kiállításmegnyitó,
grafikák és festmények, József Attila
Könyvtár
November 10., szerda
16:30 A fenséges természet – fotókiállítás, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár
16:30 A lelki egészség megőrzése – Nagy
Veronika író előadása, Kaffka Margit
Könyvtár
17:00 Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Kör
kiállításmegnyitója, Ady Endre Művelődési Ház

17:00 Bulgária, ahogy én láttam – ingyenes előadás, Lévay József Református
Gimnázium
19:00 Budapest Klezmer Band – jótékonysági koncert az egészségügyi dolgozókért, Művészetek Háza
November 11., csütörtök
10:00 A Symphonia Alapfokú Művészeti
Iskola tanulóinak előadása, Móra Ferenc Könyvtár
14:00 „Torzonborz, a rabló” – német nyelvű előadás, Művészetek Háza
16:30 A soknevű macska – papírszínházas mesefoglalkozás, József Attila
Könyvtár
17:30 Ingyenes kezdő társastánc – 8-14
év közöttieknek, Ifjúsági és Szabadidő
Ház
19:00 „A szőlőtőkék istene” – német nyelvű előadás, Művészetek Háza
November 12., péntek
Még látogatható a József Attila Könyvtár
gyerekrajztárlata Miskolc épületeiről.
16:00 Orvosportré – beszélgetés egy
onkológus főorvossal, Szabó Lőrinc
Idegennyelvi Könyvtár
19:00 Centurio borest, Avalon Park, Vino
Salone
20:00 Anna & The Barbies-koncert, Művészetek Háza
22:00 Lmen Prala, a hazai trapzene egyik
úttörője, Rockwell Klub
November 13., szombat
18:00 Kowalsky meg a Vega, DVTK Aréna
18:00 DVTK – Vasas-Óbuda – röpladba
női Extraliga 5. forduló, Generali Aréna
November 14., vasárnap
10:30 Holle anyó, Miskolci Csodamalom
Bábszínház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA
NOVEMBER 6., SZOMBAT, 18:00
PRIMA DÍJÁTADÓ GÁLA,
Nagyszínház

18:00 BÁL A SAVOYBAN,
Herman ifjúsági bérlet, Nagyszínház

19:00 FEKETESZÁRÚ CSE
RESZNYE, bérletszünet, Kamara

19:00 ŐRJÁRAT – ifj. Havasi
Péter önálló estje, Játékszín

NOVEMBER 9., KEDD 18:00 BOL
HA A FÜLBE, Fráter ifjúsági
bérlet, Nagyszínház

NOVEMBER 12., PÉNTEK 10:00 A
CSÁSZÁR ÚJ RUHÁJA – a
Kassai Thália Színház zenés
mesejátéka, Kamara

19:00 KASIMIR ÉS KAROLI
NE, bérletszünet, Kamara
NOVEMBER 10., SZERDA 17:00 EGY
ÓRA VERSEK KÖZT MŰ
VÉSZEINK TÁRSASÁGÁ
BAN, Játékszín
19:00 BOLHA A FÜLBE, Nagy
Attila bérlet, Nagyszínház
19:00 KASIMIR ÉS KAROLI
NE, Csapó János bérlet, Kamara
NOVEMBER 11., CSÜTÖRTÖK 16:00 A
HATÁRTALAN NAPOK KI
ÁLLÍTÁSMEGNYITÓJA, a
Nagyszínház nézőtéri társalgója
17:00 A KASSAI POLGÁRI
KLUB ELŐADÁSA, beszélgetés ingyenes regisztrációs jeg�gyel, Kamara

17:00 KÖZÖS GYÖKEREINK
– ingyenes kerekasztal-beszélgetés színházigazgatókkal, regisztrációs jeggyel, Játékszín
19:00 BÁL A SAVOYBAN, Földes ifjúsági bérlet, Nagyszínház
19:00 A NOSZTY FIÚ ESETE
TÓTH MARIVAL – a Kassai
Thália Színház előadása, Kamara
NOVEMBER 13., SZOMBAT 19:00
DÉJÀ VU, bérletszünet, Nagyszínház
19:00 KALAND – színmű két
részben, a Kassai Thália Színház előadása, Kamara

MOZIMŰSOR
Cinema City:
November 4-10., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – 007 Nincs idő meghalni | Addans Family 2. (csak hétvégén) |
A farkas és az oroszlán | A francia kiadás |
Ainbo: A dzsungel hercegnője (csak hétvégén) | A kuflik és az akármi (csak hétvégén)
| Az igazság bajnokai | Bébi úr: családi ügy
(csak hétvégén) | Dűne | Elk*rtuk | Gyilkos
Halloween (csak szombaton) | Hibás Ron |
Magyar Passió | Mancs őrjárat: A film (csak
hétvégén) | Örökkévalók | Post Mortem |
Utolsó éjszaka a Sohóban | Vadlovak – Hortobágyi mese | Venom 2. – Vérontó
Művészetek Háza, Uránia-terem:
November 4-10., csütörtök-szerda, naponta 15:30 Utolsó éjszaka a Sohóban, 17:30
Magyar Passió, 20:00 Gyilkos Halloween |
November 11-17., csütörtök-szerda, (kivé-

ve vasárnap) naponta 15:30 A farkas és az
oroszlán, 17:30 A boldogság íze, 20:00 Túl jó
srác a pasim | November 14., vasárnap 15:30
Az örökbeadás, 17:30 Én vagyok a te embered, 20:00 Hajtóvadászat
Művészetek Háza, Béke-terem:
November 4-7., csütörtök-vasárnap, naponta 15:15 Vadlovak – Hortobágyi mese |
November 4-10., csütörtök-szerda, naponta
17:30 Elk*rtuk, 19:45 Utolsó éjszaka a Sohóban | November 8-10., hétfő-szerda, naponta 15:15 Toxikoma | November 11-13., csütörtök-szombat, naponta 16:00 Szent Ignác
útja – Camino Ignaciano, 18:00 Elk*rtuk, |
November 11-17., csütörtök-szerda, (kivéve
vasárnap) naponta 20:15 A Budapest-művelet, | November 14., vasárnap 13:45 Elk*rtuk, 16:00 Mese a barátságról, 17:45 Anette, 20:15 Legjobb tudomásom szerint

Szombaton Miskolcra látogat a Világ Natúr Legerősebb Embere Verseny, ami az
egyetlen, ilyen típusú nemzetközi sportrendezvény.

A mai napig engedélyezett a
teljesítményfokozók használata az erősember-versenyeken
– erről beszélt Fekete László
főszervező, aki szerint 1988-tól,
mióta elkezdte űzni a sportot,
folyamatosan szembesül ezzel a
kettős mércével, és akinek a hatására megalakult a Natúr Erős
Emberek Szövetsége.
– Tele volt a hócipőm, hogy állandóan agyonkokszolt emberek
ellen kellett versenyeznem. Odamentem sonka-vöröshagymával,
mások meg odajöttek a teljesítménynövelő szerek különböző
változataival. Így is több világbajnoki címet értem el közöttük
tisztán, munkára és genetikára
alapozva. 2006-ban megfogadtam, hogy többet nem akarok
indulni olyan mezőnyben, ahol
nem csak a saját, természetes erejükre hagyatkoznak a nevezők.
A cél az volt, hogy olyan emberek álljanak a versenyszámoknál rajthoz, akik „tisztán,
becsülettel űzik ezt a sportot”.
A szövetséghez mára 42 ország
csatlakozott, több ezer regisztrált versenyzővel.

A natúr versenyzést komolyan számon kérik az indulóktól, azonnali eltiltás jár annak,
akit vétségen érnek.
– Minden nagy nemzetközi versenyen – mint amilyen
a szombati, Miskolcon tartott
világbajnokság is lesz – az első
három helyezett automatikusan
részt vesz egy doppingvizsgálaton. Ennek az eredménye két
hét alatt meg is van. Eddig nem
produkált senki pozitív mintát,
ha ilyen történne, azt örökre eltiltjuk a szövetség minden versenyétől. Ezt megkövetelem, és
a versenyzők is elfogadták.
Fekete László arról is beszélt,
hogy azok az emberek, akik csak
a természetes izomerejükre hagyatkoznak, több versenyszámban is jobb eredményeket érnek
el, mint a teljesítménynövelő
szereket használó sporttársaik.
– Az eredmények tükrében jogos a kérdés: minek
kell szedni a kokszot? Minek?
Azért, hogy 60-as meg 65-ös
kerületű keze legyen valakinek? Azért, hogy 35 évesen
szórják rá a rögöt, mert szívinfarktusban eltávozik?
Fekete László arra is büszke, hogy még tartó pályafutása
kezdete óta már az erős emberek ötödik generációjával méri
össze a teljesítményét.

JÓTÉKONY CÉLÚ
KLEZMERZENE
A Budapest Klezmer Band
november 10-én lép fel
a Művészetek Házában,
az est teljes bevételét a
megyei központi kórház
kapja. A jótékonysági koncertet a Miskolci Zsidó
Hitközség szervezi.

A Budapest Klezmer
Band szeret városunkba
jönni Jávori Ferenc alapító
tag elmondása szerint, de
most a kulturális élmények
közvetítésén túl más céljuk
is van. – A programmal a
Covid-áldozatokra emlékezünk, miközben adózunk
az egészségügyi dolgozók
előtt is, akik borzasztó körülmények között dolgoznak a betegekért ebben a
vészterhes időszakban is.
Sajnos nem értékelik megfelelően az ő munkájukat,
ezért sok orvos külföldre
ment, holott ők nagyon fontosak – mondta.
Az együttes tagjai közül senki nem kapta el a
Covidot, ettől függetlenül
nagyon nehéz időszakon
vannak túl; kimaradtak a
próbák, a koncertek, a találkozások a közönséggel.
– Meguntuk azonban a tétlenséget, úgyhogy elkészítettük legújabb lemezünket,
ami nagy siker, és az interneten meg lehet nézni – sorolta.
Azt is megtudtuk, hogy
decemberben többször is ők
adják a zenei alapját a Hegedűs a háztetőn című musi-

calnek a Miskolci Nemzeti
Színházban. – Béres Attilával nagyon sokat dolgoztunk együtt, jó a kapcsolatunk, igényes rendezőnek
ismertük meg – mondta.
A rendezvény támogatója a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
és a Prestige Medical Center. – Szeretnénk, ha telt
ház lenne, hogy minél több
pénzzel tudjuk támogatni
a megyei központi kórházat – mondta Grósz Endre,
a szervező Miskolci Zsidó
Hitközség ügyvezetője és
alelnöke. – Mindannyian
megtapasztaltuk a pandémia negatív hatásait, így
együtt tudunk érezni az
egészségügyben dolgozókkal, orvosokkal, ápolókkal,
asszisztensekkel és egyéb
technikai
személyzettel.
Hitközségünk közösségi
élete beszűkült az elmúlt
másfél évben. Természetesen betartottuk azokat
a szabályokat, amiket elrendeltek, például mikor
tiltották a csoportosulást,
ezért vallási tevékenységünket közösen nem tudtuk gyakorolni. Örülünk,
ha végre túl leszünk ezen
az időszakon, és újra nyugodtan tudunk reggelizni
hétfőnként és csütörtökönként, valamint szombatonként is megmaradhat a közös ebédünk – mondta.
Az est védettségi igazolvány nélkül látogatható.
Répássy Olívia

– Az első két generációból,
akik a 2000-es évek előtt versenyeztek, szinte már mindenki elhunyt. A magam nevében
tudok beszélni: a természetes
kaján kívül nem ismertem mást,
ami kell az erőnléthez. 1988-ban
még naiv voltam, azt hittem,
a mezőnyben mindenki tiszta. Aztán rájöttem, hogy azért
nem mernek lehajolni, nehogy
kifolyjon az orrukon a koksz.
Ezek között az emberek között
értem el a sikereimet: például 17
éve tartom a világrekordot a golyóemelésben – mondta Fekete
László, megosztva azt is, mi a siker titka ebben a sportágban.
– Ha valaki hasonló szintet
szeretne elérni, mint én, annak
eleve optimális adottságokkal
kell rendelkeznie. A jó izomrostozat és a terhelhető csontszerkezet mellett egyéb genetikai paramétereknek is meg kell

felelnie. Ezután jön a kőkemény
munka. Ez persze megköveteli
az energia pótlását, a megfelelő kalóriabevitelt. A mai napig
több kilogramm húsból készül
egy adag pörkölt számomra, ha
pedig szárnyasra támad kedvem, magamhoz veszek négy-öt
grillcsirkét. Igen, de emellé vagyok 160 kiló. Több mint 13 éve
tartom a súlyomat. Ez mutatja,
hogy soha nem szedtem semmit. Ha egy kokszos versenyző
abbahagyja a sportot, úgy ös�szeesik, mint a túlvert tojáshab –
fogalmaz Magyarország örökös
Toldi-bajnoka.
Fekete Lászlóval és fiával, Fekete Miklóssal, a szervezet regnáló világbajnokával szombaton 16 órától találkozhatnak
a Generali Arénában. A Világ Natúr Legerősebb Embere
Verseny látogatása ingyenes.
Bájer Máté

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 8., 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 (12) (közéleti magazin) 19:10
Híradó ism. (12) 19:25 Időjárás-jelentés (12) 19:30 Kvantum (tudományos
magazin) (12) 20:00 Híradó ism. (12)
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 A
Dunakanyar és a Szentendrei-sziget
titkai (12) 21:30 Képújság (12)
November 9., 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 – Tunézia
(12) 20:00 Híradó ism. (12) 20:15
Időjárás-jelentés (12) 20:25 Aranycipellő (12) 21:50 Képújság (12)
November 10., szerda: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 09:20 Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Bas�szuskulcs (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 Sztár Café: Mautner Zsófia (12)
21:00 Képújság (12)
November 11., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:20 Képúj-

ság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12)
18:25 Promenád (12) (kulturális magazin) 19:00 Híradó ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Acéllábos ism.
(12) 22:15 Képújság (12)
November 12., péntek: 06:00 Az előző
esti adás ismétlése (12) 10:00 Képújság (12) 18:00 Híradó (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Fogadóóra (12) 19:00 Híradó ism. (12)
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
Gazdasági Navigátor (12) 20:00
Híradó ism. (12) 20:15 Időjárás jelentés (12) 20:25 Jelenetek egy operatőr
életéből (12) 21:30 Képújság (12)
November 13., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 11:00 Képújság (12) 18:00 Krónika (12) (heti hírösszefoglaló) 18:25 Miskolci Napló ism.
(12) 19:10 Krónika ism. (12) 19:30 Fogadóóra ism. (12) 20:00 Krónika ism.
(12) 20:25 Neve is van, Budapest – 1.
rész (12) 21:30 Képújság (12)
November 14., 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 Krónika ism. (12) 19:25 Bas�szuskulcs ism. (12) 20:00 Krónika ism.
(12) 20:30 Gazdasági Navigátor ism.
(12) 21:00 Képújság (12)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő
zöldség- és gyümölcsvásárral egybekötött utcafórumot tart november 12-én, pénteken a Mátyás király utcai Reál-Alfi üzlet parkolójában.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt hétköznap 8-16 óráig a +36 70 663 1261-es
telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

16 Mozaik

Miskolci Napló
Könyvújdonságok a Géniusztól

MINDENKIÉRT
EGY-EGY GYERTYA ÉGETT

2
3

Mindenszentek és halottak napja alkalmából idén is sokan családi körben emlékeztek meg elhunyt szeretteikről. Mivel idén
nem volt a tavalyihoz hasonló korlátozás a koronavírus miatt, így az elmúlt évhez képest jóval többen keresték fel a sírkerteket.
A temetőkbe látogatók a hagyományoknak megfelelően mécseseket gyújtottak elhunyt szeretteik emlékére, hiszen a gyertya
fénye az örök világosságot jelképezi. Miskolcon húsz egyházi és nyolc önkormányzati temető működik. A legtöbben mindenszentek napján emlékeztek meg elhunyt szeretteikről, november 2-án, halottak napján már jóval kevesebben érkeztek a sírkertekbe. Különleges hangulatú felvételünk a Hámori temetőben készült november 1-jén. Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

Ezen a héten Szultánt (5814), 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. november 24. 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. Az 1957-ben készült felvételen a Kálvin János
utca látható az Erzsébet térről nézve. A Szinva patak belvárosi
szakaszának mederrendezése az 1960-as évektől folyamatosan
napirenden volt a városban. A tényleges beruházás egy évtizeddel később, a ’70-es években indult: a Bartók tértől kiindulva lefedték a Szinvát, lentebbi szakaszán új támfalak közé terelték a
patakot. A Zenepalota és a Villanyrendőr közötti szakasz fedett
és nyitott részének kialakítása 1978-ra fejeződött be, a képen látható szakasz 1974-75 körül tűnt el az úttest alatt, az Erzsébet tér
előtt azonban 2010-ben újból megnyitották. A régi és az új felvétel előterében a Herman Ottó Múzeum papszeri kiállítási épülete látható. Szemben pedig a Lévay József Református Gimnázium
főépülete látható, melyben a régi kép készültekor éppen a Zrínyi
Ilona Leánygimnázium működött. (Tajthy Ákos szövege, Mocsári László fotója, a régi felvétel forrása: Fortepan/UVATERV)

Bekerülés helye: Lyukóvölgy
Fajta: keverék
Kor: 2 év
Neme: kan
Szín: rajzos
Súlya: 28 kg
Magasság: 55 cm

Szultán egy ragaszkodó személyiség. Kezdetben tartózkodó, de a bizalom kiépítése után
nagyon odaadó. Jelző- és ház
őrző kutyának is ajánlott. Egy
kis türelemmel még sok minden kihozható belőle.

Hirdetés

Apróhirdetés
Gondozónőt
keresek
mozgáskorlátozott
nő
mellé életvitele segítésére
kéthetes váltással. Szakképesítés nem feltétel, nyugdíjas is lehet. Érdeklőni a
06 20/213-3467-es telefonszámon lehet.

A Miskolc Televízió Hívőszó
című műsorában november 7-én, vasárnap 16 órától
a Szent Imre-templomból
közvetítenek. A szentmisét
bemutatja: Buda Péter, az
egri szeminárium rektora.
November 6-án, szombaton 17 órakor kezdődik a
martinkertvárosi Jézus Szíve-templomban az az ünnepi szentmise, melyen Ternyák
Csaba érsek megáldja a felújított templomot.
Az újdiósgyőri Szent Imre-templom búcsúját november 7-én tartják. Az ünnepi
szentmise 11 órakor kezdődik,
amelyet Buda Péter, az egri szeminárium rektora mutat be.
Ezen a napon lesz a vasgyári Szent István-templomban a
gyermekek elsőáldozása a 10
órai szentmisén.
Ifjúsági bibliaórát tartanak
péntekenként este 6 órától a

Deszkatemplom melletti gyülekezeti teremben.
Október 22-én, pénteken
este 6 órától újraindul a Keresztkérdések kurzus a Deszkatemplom gyülekezeti termében.
A Miskolci Egyházmegye
Missziós Irodája általános iskolásoknak hirdet rajzpályázatot, aminek témája Isten jelenléte életünkben. Beküldési
határidő november 26. További információ: migorkat.hu

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) A horoszkóp szerint a párkapcsolatában talán nem működik minden úgy, ahogy szeretné.
Nehezen viseli el, hogy a társa más, mint akkor, mikor megismerte. Próbálja ezt elfogadni, önnek lesz könnyebb így.

Rák (június 22 – július 22) Legszívesebben begubózna: kerüli a társaságot, beszélgetni sem igen van kedve. Vagy esetleg módja. Lehet, hogy valamilyen betegség is akadályozza
mostanság a társalgásban. Vonuljon vissza, ha teheti, és kerülje a hideget!

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Magányosnak érezheti magát a héten, ráadásul egy kellemetlen álom arra figyelmezteti, hogy az élet elszaladhat ön mellett. Ám sohase késő, hogy
ennek elejét vegye. Az álom talán éppen ezért bírt olyan nagy jelentőséggel.

Bak (december 22 – január 20) Egy kissé nehéz természetű
emberrel kell találkoznia ma, ám ön profi módon veszi az akadályokat. A végén olyan jól bánik az illetővel, hogy szinte lekenyerezi őt. Csak aztán vigyázzon, hogy meg tudjon tőle szabadulni majd!

Bika (április 21 – május 20) A héten igazi angyalként viselkedik, mindenki számíthat önre. Megbízható, és ráadásul vág
az esze, mint a borotva. Ezért nehéz helyzeteket könnyedén
át tud látni, könnyen találja meg a megoldásokat.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Jól állnak a csillagai,
most igazán minden jól működik. A családi életében éppen úgy,
mint a munkahelyén. Csak annyi a feladata, hogy hátradőljön és
élvezze, ahogy minden olajozottan megy, önnek csak irányt kell mutatnia.

Skorpió (október 24 – november 22) Szerelmi életében bonyodalmas helyzetekre számíthat. Vigyázzon, mert akarata ellenére
egy szerelmi háromszög újdonsült tagja lehet! Ezért, ha ma flörtölnek önnel, legyen nagyon óvatos! Jobb a békesség, bármily ígéretes is a kaland.

Vízöntő (január 21 – február 19) Ha főnöke mesterkedéseit le akarja leplezni, bosszút fog állni, és ha túl sok szemétbe kotor bele, vigyázzon, mert rágalmazás miatt akár még be
is perelhetik!

Ikrek (május 21 – június 21) Váratlan ajánlatot kaphat a napokban. Ám akármennyire kecsegtető is, kérjen egy kis gondolkodási időt. Már csak azért is, mert fontos dolgokba nem
árt beavatni a családtagjait is. Ha ők is egyetértenek, akkor lépjen tovább.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Ön igazán gyanakvó természet: nagyon jó hírt kaphat a héten, mégis megpróbál a sorok
között olvasni, hogy meglássa, hol van a rejtett buktató, a csapda.
Nem fog ráakadni. Most tényleg minden olyan rózsás, mint amilyennek látszik.

Nyilas (november 23 – december 21) Ha eddig a magányosok táborát gyarapította, most van esélye végre elkelni. Ha
mindjárt hivatalosan nem is, de találkozhat azzal, akivel erre
majd sort keríthet. Ezért öltözzön a szokásosnál gondosabban!

Halak (február 20 – március 20) Bizalmatlanabb a szokottnál. Fél a változástól, keresi a hátsó indítékokat, attól tart, hogy
valamit eltitkolnak Ön elől. Nem kellene. Főleg ha ennek folyton hangot ad, elveszítheti a szeretetét azoknak, akikre szüksége van.

