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A RÉSZVÉTEL ÉVE

A SZÁMOZOTT UTCÁKRÓL INDULT

Miskolci Ötletmaraton, részvételi költségvetés,
Városi Esték és közösségi tervezés. Szerdán
városházi és civil szakmai szereplők ismertették, hogy 2022-ben milyen új, Nyugat-Európában már bevált módszerekkel igyekeznek bevonni a miskolciakat a döntés-előkészítésbe.
A részvételi koncepció ebben mérföldkövet jelent. Cikk a 3. oldalon

Galamb Alex a koronavírus időszaka alatt indította a Sütni Jó! programot, ami mára jócskán kibővült, mostanra alapítványként működik. Az
indulás óta rengeteg nehéz sorsú gyerekkel ismertette meg a pékszakma szeretetét hernádnémeti otthonában berendezett tanodájában.
„Ha munka van, minden van” – szokta mondani Alex, akit gyakran csak
a „borsodi pékként” emlegetnek. Az idáig vezető út azonban igen rögös
volt. Portré a 4. oldalon

Zöldfolyosó nyílik

A városvezetés azt szeretné,
hogy a Miskolcot kettészelő
Szinva patak elnyerje méltó
turisztikai, városképi és
az állampolgárok számára
hasznos funkcióját. A tervek szerint ennek a mikéntjébe az emberek is beleszólhatnak majd.

Bejárás során gondolkodtak szerdán a városvezetők
arról, hogy milyen lehetőségeket rejthet magában a
Szinva patak. Veres Pál polgármester felidézte, hogy a

„Nagy Miskolc” programnak részei azok a komplex
tervek, amelyek mentén a
város szeretné hasznosítani
a patakot és annak partszakaszát.
„Azt gondolom, hihetetlen
értékünk, hogy a városon keresztülfolyik egy patak, amit
nagyon szeretünk” – mondta
a polgármester, majd hozzátette, az Avassal együtt fontos
eleme lehet Miskolc turisztikai és városhangulati fejlesztésének.
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HARCOSOK KLUBJA

A diósgyőri muaythai-sportolók keddtől már egy
sportágspecifikus eszközökkel és gyakorlóringgel
felszerelt edzőteremben, a legjobb körülmények között készülhetnek – a Bükk Áruház földszintjén átadták ugyanis a DVTK új, nagyobb befogadóképességű
termét, ami a remények szerint pozitív változást hoz
majd: például még több gyermeket fogadhat a szakosztály. Cikk a 9. oldalon

Többszázmilliós fejlesztés
indul Miskolctapolcán

Folytatás a 3. oldalon

Megújul a Népkert
A májusra elkészülő futókörrel elkezdődött a terület
fejlesztése.
A Területi Operatív Programnak köszönhetően rendelkezésre állnak a források,
hogy a Népkert a város tüdejévé, egy élhető belvárosi zöldterületté váljon, ami a miskolciak számára ideális rekreációs
lehetőségeket biztosít. Hogy
ezt a célt konkrétan hogyan
érheti el a város, abban a civilek véleményét kérték a városvezetők, hiszen már maga
a futókör ötlete is a Népkerti
kerekasztal nevű informális

csoportosulás segítségével fogalmazódott meg. A héten újból találkoztak a tagok, hogy
megosszák vízióikat a döntéshozókkal a további fejlesztési
irányokat illetően. A polgármesteri hivatal munkatársai
amellett, hogy a futókör-beruházás konkrétumait ismertették, arra is kitértek, hogy milyen lehetőségek nyílnak meg
a közeljövőben a Népkert fejlesztése előtt. Veres Pál polgármester a város elképzeléseit
ismertette a megjelent civilekkel, akik számára kiemelkedően fontos a terület jövője.
Cikk a 2. oldalon

Szilágyi Szabolcs, Veres Pál és Varga László a városrész megújítását célzó projekt munkaterület-átadásán. Fotó: Juhász Ákos

Megkezdődött az őspark felújítása Tapolcán. A munka
során sétányok újulnak meg,
új utcabútorokat és pavilonokat helyeznek ki.
Évtizedek óta nem történt
Miskolctapolcán olyan átfogó
és olyan nagyságrendű fejlesztés, mint ami szerdán indult
– jelentette ki Veres Pál, Miskolc polgármestere a városrész megújítását célzó projekt
munkaterület-átadásán.

– Tapolcát sokan, turisták és
miskolciak egyaránt gyakran
keresik fel népszerű fürdői, a
most nyílt Ellipsum egységei,
vagy az Európában is egyedülálló Barlangfürdő miatt.
A látogatók azonban a legtöbb
időt mégis a tapolcai parkban,
a csónakázótó környezetében
töltik, és bizony ennek a területnek az elmúlt évtizedekben
nagyon leromlott az állapota.
Ez a most kezdődő komplex
felújítás egy újabb mérföld-

kő Miskolctapolca életében,
aminek köszönhetően a városrész valódi csillogó ékköve
lehet majd Miskolc turisztikai
attrakcióinak – mondta a városvezető, aki hozzátette, a beruházás a helyiek és a helyben
vállalkozást vezetők számára
is fontos, hiszen Miskolctapolca központi területe kap most
új köntöst.
Varga László, az egységes
ellenzék országgyűlési képviselőjelöltje a helyszínen törté-

nelmi jelentőségűnek nevezte
a kezdődő beruházást.
„Azért jelenthető ez ki, mert
a legemberközelibb fejlesztések
indultak meg Tapolcán, olyan
beruházások, melyek tényleg
mindenkit érintenek, és melynek hatásai valóban mindenkire
pozitívak lesznek. Több évtizedes problémát old most meg az
önkormányzat, olyanokat, melyeket joggal kritizáltak sokan az
elmúlt években” – mondta.
Folytatás a 3. oldalon.

Folytatódik a városfásítás Miskolcon

Ellenőrizzük az értesítőket!

Három darab hársfát ültettek
el kedden délután a Testvérvárosok útján. A területen már az
elmúlt években is ültettek facsemetéket, a pótlás azonban ezekkel a növényekkel válik teljessé
– mondta el lapunknak Hegedűs
Andrea, a terület önkormányzati képviselője.
– Arra kérem az itt élőket,
hogy vigyázzanak a növényekre,
hiszen rajtunk múlik, hogy a következő generáció még a mostaninál is szebb zöld városban tudjon majd élni – mondta.
Kedden és szerdán összesen
húsz darab fát ültettek el a városban. A városi főkertész el-

Mindenképpen érdemes
elolvasni a postaládákba bedobott választási értesítőket,
és megnézni, kinek, hová kell
mennie szavazni április 3-án
– sok helyen változott ugyanis Miskolcon is, hogy melyik
szavazókörhöz mely utcák
tartoznak.
Aki nem kapott, vagy például elvesztette az értesítőjét,
kérhet segítséget az önkormányzattól is – mondta Ignácz Dávid jegyző.
– Egyrészt működik egy
valasztas@miskolc.hu e-mail-cím, ahol választ adunk

Idén is kétezer fával gyarapszik
a város, ebből az első húsz az
országos VárosFa program keretében érkezett.

mondása szerint ezeket a növényeket Miskolc a VárosFa
programnak, vagyis a MOL-Új
Európa Alapítvány, az Agrárminisztérium, a Megyei Jogú
Városok Szövetsége és az Országos Erdészeti Egyesület közös fenntarthatósági programjának részeként kapta.
– Idén a szervezők kiszélesítették a programot, így már a
tízezer fő feletti városok is pályázhattak – mondta Czifrusz
Natália.
A fák helyszínét a főkertész a
Miskolci Városgazda Nonprofit
Kft. munkatársaival egyeztetve
jelölte ki. A Testvérvárosok útja
mellett jutott még facsemete a
Tiszai pályaudvar és a Hadirokkantak útja közötti területre, a
kerékpárút mellé, a Blaha Lujza
utcai parkba, a Kiss Ernő utcán

a Szinva patak mellé és a Bánfolyás utca környékére.
Veres Pál, polgármester hangsúlyozta, Miskolc számára egy
percig sem volt kérdés, csatlakozzon-e a VárosFa programhoz. „Az önkormányzat a
Nagy-Miskolc program kereté-

ben azt vállalta, hogy öt év alatt
tízezer, vagyis évente kétezer
fát ültet. A következő hónapokban folytatódik az önkormányzat programja is, a szakemberek
megkezdik a tavaszra tervezett
fapótlásokat és faültetéseket –
zárta a városvezető.
TAJTHY Á.

Hársfákat ültettek a tapolcai elágazásnál. Fotó: Horváth Csongor

A városvezetés szerint az
legfontosabb, hogy mindenki éljen állampolgári
jogával.

minden kérdésre, másrészt
pedig a 46/512-700-as telefonszám, ahol a választási irodát
keresve, tájékoztatják a választópolgárt, hogy a szavazóhelyiség hol található.
Szopkó Tibor alpolgármester úgy fogalmazott, a legfontosabb az, hogy mindenki
menjen el a voksolásra.
– Az egyik legértékesebb állampolgári jog a szavazati jog,
ezért tartjuk fontosnak, hogy
minden miskolcit arra buzdítsunk, meggyőződéstől teljesen függetlenül, hogy menjenek el szavazni április 3-án,
hozzanak egy bölcs döntést,
és ne hagyják azt, hogy mások
döntsenek az ő megkérdezésük nélkül, az ő fejük fölött.
MN
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A népkerti futókör csupán a kezdet
Újra összeült a Népkerti kerekasztal csütörtökön,
hogy a belváros legnagyobb
méretű, egybefüggő zöldterületéről tanácskozzanak a
tagok. A civilek által életre
hívott kezdeményezés állt
elő anno a futókör ötletével,
most folytatódott a városvezetéssel közös gondolkodás a
további lehetőségekről.
Folytatás az 1. oldalról

Régi vágya a város lakóinak, hogy a Népkert rekreációs
Mekkává váljon a belváros közepén. Éveken át nem történt
ebben előrelépés – legutóbb az
1980-as években nyúltak bele
jelentősebben a parkba –, azonban most a májusra megépülő
futókör első eleme lehet a megújulásnak.
Ebben a folyamatban jelentős
szerepe volt, van és lesz a civileknek, akiknek szívügye, hogy
a Népkert visszakapja polgári
fényét. Létrehozták a Népkerti
kerekasztal nevű informális csoportosulásukat, hogy közösen
gondolkodjanak a lehetőségekről. Koordinátoruk, Kiss László
elmondta, hogy az érdekelt intézmények, vállalkozók, civilek
mintegy két és fél évvel ezelőtt
kezdtek el egy esetleges futókör-

Arról egyeztettek, milyen irányban lehet előrelépni a Népkert ügyében. Fotó: Juhász Ákos

ről beszélgetni. Több programot
szerveztek az ötlet mentén, ami
mára realitássá vált.
Csütörtökön azért ültek ös�sze, hogy a kerekasztal munkájában résztvevők, a társadalmi
aktivisták és a városvezetők arról beszélgessenek, mi mindent
lehet kihozni a futókörből, és
milyen irányban lehet előrelépni a Népkert ügyében – tudtuk
meg Kiss Lászlótól.

Üléseztek a vállalkozók
Éves küldöttgyűlésükön
találkoztak szerdán a
VOSZ megyei szervezetének tagjai.
Miskolc népszerű a befektetők között, amit számos beruházás is mutat – erre hívta
fel a figyelmet Veres Pál polgármester a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezetének szerdai ülésén.
A Népkerti Vigadóban
rendezett eseményen Eppel
János, a VOSZ elnöke beszélt

a szervezet tavalyi eredményeiről, jövőbeli elképzeléseiről, és megvitatták az idei
Megyei Príma díj megrendezésével kapcsolatos kérdéseket is.
A kormányhivatal vezetője
bemutatta a hivatal munkáját, a megyei közgyűlés elnöke pedig a közgyűlés elvégzett feladatairól is beszámolt.
Az előadók között volt a NAV
megyei igazgatója, a megyei
iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei
elnöke is.
MN

Veres Pál polgármester hozzátette, a közös gondolkodást
megakasztotta a koronavírus-világjárvány, azonban most
folytatják a beszélgetést.
„Mi továbbra is azt gondoljuk, hogy itt igazi pihenő-szórakozó funkciót lehet megalkotni” – utalt a Népkerttel
kapcsolatos döntéshozói elképzelésekre, majd hozzátette: nem
koncertekre kell gondolni, mint

A háború elől menekülő családok gyermekeinek iskoláztatását vállalta a selyemréti
Szalay Sámuel Református
Általános Iskola. A részletekről szerdán reggel számoltak be a megyei Vöröskeresztnél.

Tizenöt gyermek tartózkodik jelenleg a Baross utcai épületben.
Fotó: Mocsári László

lőjének, Csöbör Katalinnak a
közbenjárásával – végül felkereste a Szalay Sámuel Református Általános Iskolát,
amely a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel
történt egyeztetést követően
azonnal igent mondott a nemes felkérésre.
Tizenöt gyermek tartózkodik jelenleg a Baross utcai épületben.

ből az összegből szándékozik a
város folytatni a Népkert megújítását is.
„A célok kijelölését, a fejlesztési irányok meghatározását a
társadalom bevonásával szeretnénk megalapozni” – utalt a
kerekasztal céljára a főosztályvezető.
Az egyik érintett Barkóczi
István, a Népkerti Vigadót működtető kft. ügyvezetője. Elmondta, hogy gyerekkora óta
„szerelmese” a parkterületnek,
sok szép emléket őriz róla.
„Úgy gondolom, ahogy a
múltban volt, úgy a jelenben is
a belváros egyik ékköve” – fogalmazott.
„Nagyon nagy élet van itt,
csak figyelni kell” – folytatta,
majd hozzátette, úgy érzi, sok
még a teendő, hogy még többen
kilátogassanak a Népkertbe. Ő
abban látja a kiindulási pontot,
hogy átfogó tervvel rendelkezzen a város a területre vonatkozóan. A megvalósításra szerinte hajlandóak lennének pénzt
áldozni a miskolci vállalkozók.
Az első lépést a stratégia megszületése felé megtették az érintettek azzal, hogy folytatták a
beszélgetést az igényekről és a
lehetőségekről.
KIRÁLY CSABA

NEMET MONDANAK A RASSZIZMUSRA. Március 21-én tartják a
faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napját, röviden
az antirasszista világnapot. Miskolcon több tucatnyian vonultak
végig a főutcán, hogy békét hirdessenek, a háború és a gyűlölet
ellen szólaljanak fel. Az Országos
Roma Sportközpont, a Miskolci
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és az Egy Magyarországért
kezdeményezés közös programja a Szent István-szobornál ért
véget, ahol Váradi Gábor szervező
és Varga Andrea alpolgármester arról beszélt, hogy az egymás
iránti tisztelet és megbecsülés az
egyetlen járható út, ami együttműködést és fejlődést eredményez. Fotó: Mocsári László

Háború van, de azért suli is

– Az átmeneti szállásunkra
érkezett menekültek szerették
volna, ha gyermekeik Magyarországon is iskolába járnak,
újra közösségbe kerülnek –
számolt be a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezetének igazgatója. Grubert Roland elmondta, a felmerülő igénynek igyekeztek azonnal eleget tenni,
ami már csak azért sem tűnt
hirtelenjében
egyszerűnek,
mivel ezek a családok egyelőre
még nem rendelkeznek a hivatalos beiskoláztatáshoz szükséges menekültstátusszal.
A karitatív szervezet – a
térség országgyűlési képvise-

korábban, hanem a területet „a
város tüdejeként”, zöld színfoltként kell elképzelni.
A
kerekasztal-beszélgetés
során Miklós Viktor, a polgármesteri hivatal pályázati főosztályának vezetője ismertette a
futókör-beruházás részleteit,
illetve azt is, hogy a következő fejlesztési időszakban 31,35
milliárd forint TOP-os forrással gazdálkodhat Miskolc. Eb-

HÍREK RÖVIDEN

– Hétfőn tartottunk egy
rendkívüli tanári értekezletet,
ahol valamennyi kolléga önként ajánlotta fel, hogy részt
vesz az ukrajnai gyermekekkel
való foglalkozásban – tudtuk
meg Gulyás Ágnestől. Mint arra
az iskolaigazgató kitért, a nebulók egyáltalán nem beszélnek
magyarul, így különösebb értelmét nem látták volna, hogy
az órákra beüljenek – pláne

Lakossági fórum. Bartha
György önkormány zati
képviselő lakossági fórumot tart hétfőn 17 órától, a helyszín
a Diósgyőri Gimnázium.
Meghívott vendég Varga
Andrea alpolgármester és
Pintyili Gergő, a LÁEV igazgatója.
Cseléné Figula Edina önkormány zati
képviselő pedig március
30-án, szerdán 16 órától
Szirmán, az Erkel Ferenc
utca 47. előtt tart lakossági fórumot. A téma: hogyan
tovább, Szirma?
Beiratkozás. A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény
székhelyóvodájába és tag
óvodáiba a 2022/23-as
nevelési évre április 26án, 27-én és 28-án (kedd,
szerda és csütörtök), egyaránt reggel 8 óra és este
fél 6 között lehet beiratkozni. Kérik, hogy a szülő
vigye magával a gyermek
azonosítására
alkalmas
dokumentumot, a lakcímigazolványt, valamint a
jelentkezési lapot.
Ukrajnáért
imádkoztak.
Északkeleti szomszédunkért és a békéért tartott közös imádságot a miskolc-diósgyőri
görögkatolikus
templomban vasárnap délután az Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzat. „Hívő emberekről van szó, szükségük
van a lelki támogatásra. Még
ha csak rövid ideig is, ám
fontos, hogy abban a másfél
órában közelebb kerüljenek
Istenhez”, mondta a hazánkba menekülő nemzettársairól Ignácz Viktória, az Ukrán
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke.

Már benn vannak
úgy, hogy a legalsóbb korcsoporttól az érettségire készülő
tinédzserekig terjed a korös�szetételük. Így aztán a pedagógusok amellett döntöttek, hogy
differenciált munkarendben
gondoskodnak róluk. Az iskola rendelkezik ugyan ukránul
beszélő tanárral, de tornázni
és zenélni nyelvi akadályoktól
mentesen is tudnak majd.
Grubert Roland kérdésünkre közölte: szakembereik napi
kapcsolatban vannak kárpátaljai kollégáikkal, jövő héten
nagyjából tíz kamionnyi tartós élelmiszer, takaró, háló
zsák és ásványvíz indulhat útnak Ungvár felé. Hozzátette,
továbbra is a pénz és a tartós
élelmiszer a legnagyobb segítség. A borsodiak koordinálják a Vöröskereszt Kárpátaljára szánt segélyszállítmányait,
melyből négy adagot az elmúlt
egy hónapban már eljuttattak
keleti szomszédunkhoz.
BÓDOGH DÁVID

Miskolc egyik legmodernebb
egészségügyi komplexuma
épül a Kilián-délen.
Sok helyiségbe már a csempék is felkerültek, máshol szó
szerint az utolsó simításokat
végzik. Körülbelül 60 százalékos készültségi szinten áll a Kilián-déli egészségház építése.
Mintegy ötszáz négyzetméteren a legmodernebb körülmények között kapnak majd
ellátást a betegek. Az ingatlan
öt felnőtt, és két gyermek körzetnek, valamint két védőnői
szolgálatnak lesz az otthona.
A munkaterületet tavaly
nyáron adták át, azóta egy

teljesen új épület „nőtt” ki a
földből. Miklós Viktor, a polgármesteri hivatal pályázati főosztályvezetője a Miskolc
Mának elmondta, folyamatosan dolgozik a kivitelező, de
most már főleg bent.
– A külső munkák nagy részén – a közművek kiváltásán,
a tereprendezésen – már túl vagyunk. A zöldkárokat nyilván
még helyreállítják, de közben
bent már dolgoznak. Cserélik a
nyílászárókat és a vezetékeket,
burkolnak.
Az a cél, hogy a jelenleg
szerkezetkész állapotban lévő
épületet szeptember végéig el
tudják vinni a kulcsrakész állapotig.
Az épület egyik különlegessége, hogy a folyosó üvegtetőt kap,
így a belső térbe is sok fény árad
majd be. Napelemes rendszert is
kialakítanak (emiatt csúszik az
eredetileg március végére kitűzött határidő). A teljes beruházás 256 milliós uniós támogatással valósul meg.
MN
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Megkezdődött
az őspark felújítása
A munkaterületet szerdán
adták át a kivitelezőnek,
ezt megelőzően sajtótájékoztatón ismertették a projekt részleteit.
Folytatás az 1. oldalról

Ahogyan arról korábban
többször is beszámoltunk,
a beruházásnak köszönhetően megújul a csónakázótó
és a körülötte lévő sétányok,
megszépül a tapolcai őspark
jelentős része, felújítják a terület víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-csatornáit, illetve
az elektromos hálózatot, és
új pavilonokat, utcabútorokat is telepítenek majd.
– A munkaterület a Hotel Kitti parkolójánál kezdődik és magába foglalja a
Barabits sétányt, az úgynevezett geometrikus parkrészt és az ősparkot, kialakítanak egy tanösvényt, ahol
a sétaút mentén interaktív

eszközök és QR-kóddal ellátott információs táblák segítik a tájékozódást. Megújul
a csónakázótó környéke és
maga a tó is, hiszen abból a
nyáron várhatóan 2400 köbméter iszapot távolítanak
el. A beruházás zárásaként
a Dehmel Nándor sétány is
új köntöst kap – részletezte
Miklós Viktor, a polgármesteri hivatal pályázati főosztályának vezetője, aki hozzátette, a projekt összesen
nyolcszázmillió
forintból
valósul meg.
A projekt a tervek szerint
egy éven át tart, és az önkormányzat ígéretei szerint
a szükséges munkálatokat
igyekeznek úgy elvégezni,
hogy azok a lehető legkevesebb, az érintett szolgáltatók, vállalkozások, illetve a
lakosság számára is elfogadható korlátozással járjanak.
T. Á.

Megújulnak a sétányok. Fotó: Juhász Ákos
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Nem kell félni többé a fertőzéstől

Több ezer háztartás ivóvízellátását tette biztonságosabbá a MIVÍZ. Fotó: Juhász Ákos

A vízszolgáltató nyolcvanmillió forintból vásárolt egy
olyan ultraszűrő-berendezést,
ami csaknem százszázalékos
hatásfokkal szűri ki a szen�nyeződéseket, baktériumokat
és vírusokat a bükki karsztvízből.
Felső-Majláth,
Lillafüred,
Felsőhámor, Répáshuta és
Bükkszentkereszt ivóvízellátását is még biztonságosabbá teszi az az ultraszűrő-berendezés,
amelyet csütörtökön adtak át
Lillafüreden.
Az eszköz 99,9 százalékos
hatásfokkal szűri ki a szennyeződéseket, baktériumokat és
vírusokat a bükki karsztvízből
– mondta el érdeklődésünkre a MIVÍZ igazgatója. Vojtilla László szerint ez a rendszer
csaknem százszázalékos hatékonysággal szűri meg a bükki
karsztvizet, mielőtt az az ivóvízvezetékekbe kerülne.

– A karsztvíz kiváló minőségű, viszont a szélsőséges időjárással szemben sérülékeny.
Heves esőzések esetén előfordul, hogy a források vize bezavarosodik, ez sokszor jelentkezett itt, a Szinva-forrásnál is.
Ilyenkor ezt a forrást ki kellett
zárni a rendszerből. A vízellátással ugyan nem volt gond, a
többi forrásunk el tudta látni
feladatát, viszont Lillafüreden
ilyenkor csak lajtos kocsikkal
lehetett megoldani a vízszállítást, ami sok kellemetlenséget okozott a városrészben
és a környező településeken
élőknek – magyarázta Vojtilla
László a beruházás szükségességét.
Az
ultraszűrő-berendezés
mintegy 80 millió forintba került, melyet a miskolci vízszolgáltató finanszírozott. Vojtilla
László elmondta, a rendszer tökéletesen kiszűr minden szen�nyeződést az ivóvízből.

– Az ultraszűrő óriási hatékonysággal működik, minden
vízben lebegő anyagot eltávolít,
így a kaolint, ami megszínezheti azt, de a baktériumokat és
a vírusokat is teljesen kiszűri –
hangsúlyozta a cégvezető.
A teljesen automatikus szűrő csak akkor kapcsol be, ha
szennyeződést érzékel – akkor
viszont vegyszerek hozzáadása
nélkül tisztítja meg az ivóvizet.
Ez azt jelenti, hogy ezután nem
kell majd szennyezés miatt leállítani a vízellátást, és lajtos kocsikkal hordani a vizet például
Bükkszentkeresztre.
Solymosi Konrád, Bükkszentkereszt polgármestere az eseményen úgy fogalmazott, a berendezés beszerzése nagyon
időszerű volt. „Nagyon örülünk
annak, hogy most már nem
fogja felütni a fejét, úgy néz ki,
hogy ez az 50 köbméter per óra
vízszűrő-berendezés biztosítja,
hogy a jövőben ne maradjon ve-

zetékes ivóvíz nélkül Bükkszentkereszt és Répáshuta lakóközössége” – mondta.
Egy ehhez hasonló ultraszűrő
rendszer Miskolctapolcán már
évek óta üzemel. Ez a lillafüredi
mobilszűrő teljesen automatikus, de távfelügyelettel a MIVÍZ
központjából is lehet vezérelni.
– Büszkék lehetünk arra, hogy
Miskolc olyan speciális helyzetben van, hogy fantasztikus minőségű karsztvízzel tudja ellátni
szinte a teljes város területét, ez
egy hatalmas kincs, és ismerve
a globális felmelegedés okozta egyre nagyobb problémákat,
ez a jó minőségű és biztonságos
ivóvíz még inkább felértékelődik majd – mondta el a Miskolc
Televízió hírműsorának, a Miskolc Mának Veres Pál, Miskolc
polgármestere.
A teljesen automatikus rendszer 90 napos próbaüzem után
áprilisban kezd majd élesben
működni.
TAJTHY ÁKOS

Izgalmas év előtt a részvételiség

Megújítanák a Szinva környezetét

Idén is nyugat-európai elemekkel bővül a részvételi demokrácia eszköztára Miskolcon. Az új módszerek újabb
lehetőséget jelentenek az állampolgárok bevonására.

A városvezetés azt szeretné,
hogy a Miskolcot kettészelő
Szinva patak elnyerje méltó
turisztikai, városképi és az
állampolgárok számára hasznos funkcióját.

Folytatás az 1. oldalról

„Az volt az elképzelésünk,
hogy az önkormányzatiságot az
új módszerek használatával valóban, érdemben önkormányzatisággá tegyük” – idézte fel
az alapvető célt Varga Andrea
alpolgármester, emellett azt is
megemlítette, az eltelt időben
olyan pozitív eredmények születtek, amelyek megerősítették a
városvezetőket abban, hogy ez
a helyes út. Ennek egyik legfrissebb állomásként a közgyűlés
februárban elfogadta a részvételi költségvetést.
Sélley Andrea, a szakmai
együttműködő partner Dialóg
Egyesület részéről azzal egészítette ki, hogy a részvételiség
nem csupán lehetőséget, hanem
felelősséget is jelent a miskolciak számára.
Ismertette: olyan módszerek
segítenek majd, mint a Városi
Esték, amelyek elsődleges célja
abban rejlik, hogy a résztvevők
informálódjanak, és az új tudás
birtokában felelősségteljesen
hozzanak meg döntéseket.
Például egy közösségi tervezés során. Eszerint már a leg-

elején bevonják a folyamatba
az érintetteket, akik így még
időben kifejthetik véleményüket, képviselhetik érdekeiket,
amik visszaköszönhetnek a
végleges tervekben – folytatta
Sélley Andrea.
Egy roppant izgalmas és
nagyszabású módszernek ígérkezik a Miskolci Ötletmaraton
– Fesztivál és verseny 48 órában névre hallgató kezdeményezés, amely során arra kérik
a miskolciakat, hogy bizonyos
értékek mentén találjanak ki
ötleteket, amelyek előreviszik
Miskolcot. Ezek aztán rangos
zsűri előtt versenyeznek a kétnapos rendezvény során, amelyet koncertek és egyéb kísérőprogramok színesítenek.
Kovács Kamilla, az önkormányzat civil részvételi referense vette át a szót: „az eltelt
időben sikerült odáig eljut-

nunk, hogy az önkormányzat nem magányos ezekben a
törekvéseiben, a civilek pedig
nem zárt ajtókon kopogtatnak” – hangsúlyozta. Ebben
nagy segítséget nyújt a részvételi pontok hálózata.
Áprilistól buzdítanak majd
felhívások a Miskolci Ötletmaratonon való részvételre, a
részvételi költségvetéshez pedig májustól gyűjti az ötleteket az önkormányzat. A tervek
szerint áprilisban a görömbölyi
pincesor megújulásáról gondolkodhatnak közösségi tervezés
részeként az emberek, amit júniusban a Szinva mentén létrehozandó zöldfolyosó követ. Április utolsó csütörtökén indul
a Városi Esték-sorozat, amely
első alkalommal a diósgyőri
Királyné Fürdőjének lehetőségeit tárgyalja ki.

Miskolc ráerősít a részvételiségre. Fotó: Beregi László

KIRÁLY CSABA

Folytatás az 1. oldalról

„A Szinva maga Miskolc” –
vette át a szót Szunyogh László városi főépítész arra utalva,
hogy a víz városrészeket köt
össze. Felidézte, hogy a település létrejötte szempontjából
is fontos tényező volt a Szinva,
ami később szennyezett lett,
mára azonban megtisztult. A
korábbi évtizedekben felmerült már, hogy zöldfolyosó lehetne a patak mentén, azonban ezt nem követte tett.
A Szinva terasz, illetve a II.
János Pál pápa tér Diósgyőrben jó példái annak, hogyan
épülhet be szorosabban a patak a város életébe – idézte fel.
„Főépítészként úgy kell
erre a kérdésre gondolnom:
miként tudjuk megteremteni a városlakók számára a
lehetőséget, hogy használják
a Szinvát a teljes hosszán, az
ökológiai eredményeinek károsítása nélkül” – összegezte.
Az elhangzottakhoz csatlakozva Varga László, a megye
2-es egyéni választókerület
közös ellenzéki országgyűlé-

Zöldfolyosót alakítanának ki a Szinva mentén. Fotó: Horváth Cs.

si képviselőjelöltje ugyancsak
kiemelte a Szinva fontosságát,
majd hozzátette, hogy megállapodtak annak „valódi, érdemi zöldfolyosóvá alakításáról”.
„Azt szeretnénk, hogy a
következő időszak fejlesztési
forrásaiból emberközeli beruházások valósuljanak meg”
– mondta.
Egyetértett azzal, hogy közelebb kell hozni a patakot
az emberekhez, a város szervesebb részévé kell tenni azt:
„legyen több teraszunk, és a
miskolciak vegyék birtokba a
zöldfolyosót” – zárta gondolatait.
Szilágyi Szabolcs, a megye
1-es egyéni választókerület

közös ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltje hozzátette,
nem csupán szeretnék közelebb hozni a Szinvát az emberekhez, de ennek a tervezésébe
be is vonnák a miskolciakat.
„Közösségi tervezést akarunk megvalósítani. Nem
hisszük, hogy mi tudjuk a legjobban, hogyan lenne a legmegfelelőbb a miskolciak számára – a városlakók ötletei
mentén próbáljuk majd kivitelezni a zöldfolyosót” – utalt
arra, hogy egy közösségi tervezés során igyekeznének megismerni és figyelembe venni a lehető legtöbb álláspontot, hogy
a miskolciak tényleg magukénak érezhessék a fejlesztést.
K. CS.
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Nem csak sütni, életre is tanít a gyermekvárosi pék
A számozott utcákból indult, most ő a „borsodi
pék”. Galamb Alex fő célja
az utánpótlásnevelés és a
hátrányos helyzetű gyerekek
felkarolása. Vele beszélgettünk.
Galamb Alex neve nem csak
a környéken vált ismertté. A nehézsorsú gyerekeket saját szakmájára tanító pék története országszerte példaértékűvé vált.
Sztorija Miskolcon, a számozott
utcákon kezdődött. Az előítéletek ellenére Alex úgy emlékszik
vissza, hogy mindenük megvolt,
ami kellett, szülei dolgoztak, és
szeretetben nevelték őt. 2005ben azonban apukája tragikus
hirtelenséggel elhunyt, ami válságba sodorta a családot.
– Anyukám depresszióba
süllyedt, a munkáját is otthagyta. Segélyekből éltünk, anyám
egy idő után a szülői feladatait is mellőzte: nem figyelt arra,
hogy rendesen járunk-e iskolába, de még arra sem, hogy
rendszeresen fürdünk-e. Ha
elaludtunk úgy, ahogy voltunk,
hát elaludtunk. Az, hogy mindössze hétévesen kint vagyok az
utcán este 10 órakor is, nem
igazán zavart senkit.
Ezek a fiú iskolai mindennapjaira is kihatottak: sokat csúfolták a társai, többször előfordult,
hogy nem akartak mellé ülni.
– Közben Diósgyőrbe költöztünk. Próbáltam beilleszkedni, de őszintén szólva iskolába akkoriban csak melegedni

jártam, meg hogy igyak-egyek.
Kicsit tanultam, de nem vittem
túlzásba.
Ez az időszak a családi életükre is rányomta a bélyegét.
– A mindennapos kilátástalanság miatt 13 éves koromra
teljesen megromlott a viszonyom anyámmal. Otthon tanulni sem lehetett. A könyvtárba
jártam bepótolni a házit, vagy
csak rajzolgatni. Néha megkínáltak egy-egy szendvic�csel, üdítővel. 2010 környékén
nem volt mindenütt WiFi-sarok, mint mostanában. Nagy
szó volt, ha leülhettem a számítógéphez. Ez egészen 2014-ig
ment így. Akkor számonkértem
anyámon, hogy miért nem viseli
gondomat rendesen. Arra jutottunk, hogy ha boldogulni akarok, menjek intézetbe.
Ezt követően került Alex a
Gyermekvárosba.
– Őszintén? Megdöbbentett,
hogy saját ágyam lehet. Sokan
beszélnek negatívan az intézeti
évekről, számomra azonban ez
egy szép időszak volt. Ott valóban családra találtam. Szégyen –
bár nem az enyém, azt hiszem –,
de ott ismerkedtem meg az angol
wc-vel. A Gyermekvárosban tettem fogadalmat, hogy én leszek a
világ legjobb pékje.
Jaj, de jó a habos sütemény
– Azt nem állítom, hogy a
legjobb a világon, de végül pék
lettem – emlékszik vissza Alex,
aki 2017-ben a nagykőrösi Pék
Szakma Kiváló Tanulója ver-

Galamb Alex arra tanítja a gyerekeket, hogy mindenki értékes. Fotó: Minap-archív/Juhász Ákos

seny országos döntőjén negyedik helyen végzett, szóbeliben
pedig – fogadalma első lépcsőjeként – ő lett a legjobb: meg is
kapta az emelt szintű bizonyítványát.
– Hogy miért pék? Emlékszem, a többi gyerek mennyi figyelmet, szeretetet kapott a szüleitől. Istápolták őket, befizették
nekik az osztálypénzt, sőt gyakran tartottak sütivásárt is, én pedig mindig csak néztem ezt. Régen az én anyukám is ilyen volt,
de apám halála mindent átírt.
Hittem benne, hogy én is lehetek jó ember, értékes. De ha hazamentem, azt vágták a fejemhez,
minek tanulok, úgysem lesz be-

lőlem senki. Én mégis dacosan
kitartottam. Az olyan apró dolgok utáni sóvárgás, mint a vásáron a sütemények, amiket sose
én ettem, azok ösztönöztek, hogy
igenis leszek valaki. A tévében
gyakran néztem főzőműsorokat,
meg amúgy is édesszájú vagyok
a mai napig: tehát mondhatni,
adott volt az érdeklődési köröm.
A verseny után Alex elkezdett nagyobb gőzzel tanulni.
– Amikor 2019-ben lejárt
az időm a Gyermekvárosban,
Hernádnémetibe
költöztem.
Közben munkát kaptam a Kisgergely Cukrászdában. Egy nap,
mikor esett az eső, egy szomszéd
srác átjött. Nekem sem volt dol-

gom, kitaláltam, hogy süssünk
együtt, megtanítom egy-két dologra. Másnap hozta a testvéreit
is. Amikor elmúlt a rossz idő, eldicsekedtek a cigánysoron, hogy
ők „Alex bátyával” sütöttek. Aztán napról napra egyre több
gyerek jött át tanulni. A vége az
volt, hogy álltunk tizenöten a kis
konyhámban, és akkor bevillant,
hogy miért ne csinálhatnám ezt
komolyabban?
Sütni jó!
Így kezdődött a Sütni jó!
kampány.
– Először csak a Facebookon tettem közzé a foglalkozásokról készült videókat. Az-

tán egyszer csak betoppant
hozzám az RTL Klub. A riport
felhívta ránk a figyelmet, adományozóktól kaptunk négyszázezer forintot is. Ott álltam a pénzzel, és nem tudtam,
mit csináljak. Elszaladjak vele?
Nem tettem, ehelyett kiütöttem a kisebbik szobám falát, és
kialakítottam egy olyan teret,
ami alkalmas arra, hogy többen süssenek együtt benne.
Alex hivatalos formában
akarta folytatni a működést,
így jött a Sütni jó! Alapítvány.
– Azt akartam, hogy legyen
átlátható minden. Meg akartam előzni, hogy az adományozókban felmerüljön, hogy ez a
cigánygyerek lehet, hogy meglopja őket. Két célom volt mindezzel. Szerettem volna, hogy
meglegyen a pék- és cukrász
utánpótlás a térségben. Másfelől
ráébreszteni a gyerekeket, hogy
ők is értékesek – vallja Galamb
Alex, aki szerint először kételkedtek benne a szülők, de aztán
látták, hogy milyen péksütiket
csinálnak a gyerekeik.
– Azt mondtam nekik, foglalkozom a gyerekeikkel, addig sincsenek az utcán. Egy
idő után pedig kezdték elhinni,
hogy az ő fiukból, lányukból is
lehet valaki.
Alex a számozott utcákból
indult, most ő a „borsodi pék”.
Mára maga is apuka lett, sőt,
édesanyjával is rendeződött a
viszonya – ott él mellettük a
szomszédban.
BÁJER MÁTÉ

Hirdetés

JEGYZET

Sztárokkal raboskodtam a sajtóházban
Miénk volt a város leglassúbb liftje a Bajcsy Zsilinszky
utcai sajtóházban. Gondolkodó típus, méltóságteljesen közlekedett a sokablakos irodaház
négy szintje között. Ráadásul
rettentően szűk volt, négyen
már csak oldalazva, szinte intim közelségben zsúfolódtunk a
nyekeregve, nyüszögve emelkedő vagy süllyedő kabinba. Megesett nem egyszer, hogy megadta magát, és akár egy félórát is
kellett várnunk a levegőtlen térben a kimentésünkre.
Nos, egy ilyen alkalommal
az a megtiszteltetés ért, hogy
egy jó ideig egyszerre négy, országos hírű művésszel osztozhattam a szűk térben. Mindannyian a Miskolci Nemzeti
Színház társulatának a vezető színészei voltak. Későre járt
azt idő, engem a közelgő lapzárta sürgetett volna szabadulásra, miközben a máig velem
élő klausztrofóbiámmal is küzdenem kellett. Bezzeg a sztárok
nem estek kétségbe. Igaz, nyomkodták a vészcsengőt, de késő
este már kihalt volt az épület.
Hogy mit kerestek a művészek a sajtóház liftjének rabságában, hová mentek ilyen későn, arról akkor fogalmam sem
volt. Négy évtized elteltével lepleződött le a rejtély, Kaló István,
a Miskolci Rádió hangmestere,
hangtechnikusa árulta el, hogy
micsoda máig is nagy becsben
tartott irodalmi felvételek zajlottak a negyedik emeleten.
Több évtizeden át ez a csupa
ablakos, késő szocreál irodaház
volt a második otthonom, de a

negyedik szintre nem nagyon
lifteztem. A rádió, a hangszigetelt stúdióival egy külön világ volt, elzártan. Oda csak
becsengethettem, s ha éppen
meghallották,
beengedtek.
Stratégiailag fontos, elkülönített része volt ez a sajtóháznak. Hiszen ha valaki arra az
őrültségre vetemedik, hogy egy
ízlésének megfelelő kiáltványt
olvasna be az éterbe, könnyen
megtehetné. Vigyáztak is ám
itt erre a technikára.
Egyébként Paulovics Ágoston
barátom igazgatósága idején is
mindössze másfél órát kapott
a régió a nagy rádió műsorából. Tehát a drága stúdió kapacitásának a kihasználtsága
messze volt a csúcstól. Tehát jó
ötlet volt, amikor a rádió vezetése boltot kötött a Miskolci
Nemzeti Színházzal, hogy a nívós irodalmi műsorokat náluk
rögzítsék. Kaló István meséli,
hogy Dér Éva, Varsányi Anikó,
Avanesian Alex rendezésével
rengeteg olyan felvételt készítettek a helybéli művészek tolmácsolásával, amelyek manapság
is adásba kerülnek.
A színészek általában a színházi előadások végeztével jöttek
a rádiós éjszakai műszakba. Tehát akár Blaskó Péterrel, Somló
Ferenccel, Csapó Gyulával, Újlaki Dénessel vagy éppen Timár
Évával és Csiszár Imrével is raboskodhattam a felvonóban.
Tulajdonképpen az akkori miskolci színház valamennyi neves
művésze megfordult a negyedik
emeleti kettes stúdióban. Ez volt
a legnagyobb, itt több érzékeny

mikrofonnal is lehetett tökéletes
felvételt produkálni. Kaló Pista
barátom úgy emlékszik, az esti
mesék voltak rá a legnagyobb
hatással. Ha ezeket mostanában hallja a rádióban, rögtön
megismeri, nem álmosodik el,
mert megvárja, míg bemondják
a nevét, a hangmesterét. Büszke rá, hogy micsoda sztárokkal
dolgozhatott együtt, akikkel a
közös meló után még maradt
energiájuk egy hangulatos sörözésre. Végül is így lett színházjáró, mert mindenkitől kapott
meghívást az összes premier-előadásra.
Nem titok, hogy akkoriban
ezeknek a szalagos felvételeknek
a hangeffektusait végül csak a
fővárosi stúdióban tudták rögzíteni. Ők tudták a távolodó vagy
a közelgő lódobogást, a villamos
csörömpölését vagy a mennydörgést felvinni a hanganyagra.
Mégis tervezgették – Kobold Tamás egykori polgármester volt a
kezdeményezője –, hogy itt helyben is legyen egy igazi szinkronstúdió. Sajnos ez a projekt
végül valami miatt elsikkadt.
Kaló Pista négy évtizede
nagy vadász, most kapta meg
a védegylet Nimród-díját. Egy
jól sikerült hajtás utáni vacsorán sok minden szóba kerül.
Ám olyan nincs, hogy ezek az
éjszakai felvételek legjobb, leg
emlékezetesebb pillanatai ne
kerülnének terítékre. Sajnálja,
saját hangtárából már a nem
ritka bakik sem maradtak
fenn. Pedig ezekre az értékes
trófeákra is vadászott.
SZÁNTÓ ISTVÁN

Intézze tudatosan távhőügyeit!
Ügyintézési módok – Mit, hogyan intézhet?
Ügyfeleink a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyekkel, panaszokkal, számlareklamációval a MIHŐ által működtetett ügyfélszolgálati irodához fordulhatnak:
személyesen, telefonon, írásban
vagy online.
Személyes ügyfélszolgálat:
Irodánkban, ahol tapasztalt ügyintézők
állnak rendelkezésre kényelmesen, hatékonyan intézheti egy helyen a MIHŐ Kft. a MIVÍZ
Kft. és a Miskolc Holding Ingatlangazdálkodási ügyeit, számlabefizetéseit.

Továbbá írásban (posta, e-mail) is fogadjuk
megkereséseiket (3530, Miskolc, Szemere
Bertalan u. 5.; ugyfel@miho.hu).
Telefonos ügyfélszolgálat: Telefonos ügyfélszolgálatunkon is készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére (46/501-740).
Online ügyfélszolgálat: Intézze gyorsan, kényelmesen és környezetbarát módon otthonról ügyeit honlapunkról: https://miho.hu/
• online ügyfélszolgálat
• elektronikus számlázás: MISZÁMLA
díjbefizető rendszer

TARTSANAK VELÜNK! Részletek: https://www.facebook.com/mihokft

l MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Tel.: +36 46 501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu
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„A fideszes jelöltek nem a miskolciakat képviselik”
Nem Miskolcot és a miskol
ciakat, hanem saját párt
jukat képviselik a város
fideszes politikusai, ország
gyűlési képviselőjelöltjei –
jelentette ki csütörtöki sajtó
tájékoztatóján Simon Gábor,
a Velünk a Város frakcióve
zetője és Szarka Dénes frak
cióvezető-helyettes.
– Kiss János az elmúlt napokban a fideszes médiában
arról beszélt, hogy leálltak
Miskolcon a fejlesztések, ami
egy otromba hazugság, a beruházások zajlanak, mégpedig
úgy, hogy ezekért ő semmit
nem tett. Ehelyett úgy próbál
nyilatkozni, mint egy előkelő
idegen, de a miskolciak nem
felejtik el a kudarcokkal teli
alpolgármesteri éveit – kezdte
Simon Gábor.
A Velünk a Város politikusa
emlékeztetett, ezeknek az lett
az eredménye, hogy a 2019-

es önkormányzati választások
után a jelenlegi városvezetés
úgy vette át az irányítást, hogy
a miskolci TOP-os fejlesztési projektek készültségi szintje
mindössze 18 százalékos volt,
ami a megyei jogú városok
esetén a második legrosszabb
arány.
Simon Gábor szerint a város
számtalan, korábban beragadt
projektet mentett meg: óvodák
és rendelők újulnak meg, jó
ütemben halad a Horváth-tető megújítása és elkezdődött a
miskolctapolcai park fejlesztése is.
Közben – folytatta Simon –
Kiss János miniszterelnöki biztos lett, de tevékenysége ezen
a területen sem volt sikertörténet.
– Mindezek után Kiss ismét a miskolciak bizalmát
kéri azért, hogy a miniszterelnöki biztosi posztról átülhessen egy parlamenti szék-

„Reméljük, április 3-a után másképp fog működni az ország”. Fotó: Horváth Csongor

be. Ennek érdekében pedig
olyan dolgokkal kampányol,
olyan beruházásokat ígér,

„Előre kipukkant a kampánylufi?”
A jelenlegi információk
szerint nem áll rendelke
zésre az avasi földalatti hul
ladékgyűjtők megvalósítá
sához szükséges pénzügyi
forrás, amellyel a fideszes
országgyűlési képviselője
lölt kampányolt – jelentette
ki Szilágyi Szabolcs.
– Utánanéztünk annak,
hogy mi a helyzet a közvetlenül az országgyűlési választás előtt beígért 200 milliós
kormányzati támogatással és
mintaprojekttel, amit az avasi földalatti hulladékgyűjtők-

kel kapcsolatosan jelentett be
Csöbör Katalin – írta az egységes ellenzék országgyűlési
képviselőjelöltje.
Szilágyi Szabolcs az ügyben
közérdekű adatigénylést nyújtott be Miskolc jegyzőjéhez. „A
kapott válaszból nem látjuk,
hogy pontosan mi, mikorra és
hogyan tudna megvalósulni”,
tudatta. Kiderült például, hogy
a MIREHU-nak jelenleg nem
áll rendelkezésére pénzügyi
forrás a földalatti hulladékgyűjtők kialakításához. Úgy tudja,
a társulás támogatási kérelmet
nyújtott be az ÉMI Építésügyi

Szilágyi Szabolcs: „a felelőtlen ígérgetésnek nem vagyunk hívei”

Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft.-hez, ami március 16-án a társulást arról tájékoztatta, hogy a szakmai és
pénzügyi hiánypótlás még folyamatban van, ezért jelenleg
nem tudni, hogy a forrást rendelkezésre bocsájtják-e, vagyis
hogy lesz-e pénz az ígéretre.
– Egyeztetés volt ugyan, de
semmilyen műszaki vizsgálat,
közműegyeztetés nem történt,
így nem megállapítható, hogy
a szóba került helyszínek alkalmasak-e földalatti gyűjtőedények kihelyezésére.
Leszögezte, minden, az itt
élők életkörülményeit javító fejlesztést támogatnak, „a
felelőtlen ígérgetésnek azonban nem vagyunk a hívei”.
– Tudom, hogy kampány
van, és végre az Avason is felbukkant Orbán Viktor embere, de sajnos már sok ígéretet
hallottunk a Fidesztől a választások előtt, amelyekből végül
semmi nem lett. Ezek alapján
mi lehet ez az egész, ha nem egy
- még a választások előtt kipukkant – kampánylufi?
MN

melyekhez egy országgyűlési képviselőnek semmi köze
nincs, de amiket amúgy al-

polgármesterként annak idején elvégezhetett volna – jelentette ki a frakcióvezető.

Szarka Dénes hozzátette,
azért, hogy a miskolci fejlesztések ügyében 2019 előtt
gyakorlatilag megálltak a
döntéshozatali folyamatok,
Csöbör Katalint is felelősség
terheli.
A politikus szerint a fideszes országgyűlési képviselők jelenleg úgy működnek, mint a hűbérurak a
feudalizmusban, ők mondják meg, egy-egy város mire
és mekkora kormányzati
forrást kaphat. „Csöbör Katalin tizenkét éves regnálásának és működésének talán
a legjobb szimbóluma az az
emlékmű, amit egy soha el
nem kezdett kerékpárút helyén adott át. Reméljük, április 3-a után másképp fog
működni az ország, erről
szólnak a közelgő parlamenti választások – jelentette ki
Szarka Dénes.
TAJTHY ÁKOS

Ciklusát értékelte Varga László
Elmúlt négy parlamenti esz
tendejét összegezte péntek
reggel Varga László az MSZP
Corvin utcai Politikai Cent
rumában. A ciklusértékelőn
az ellenzéki közös jelölt a
térség legfontosabb ügyeiről,
elért politikai eredményeiről
ejtett szót.
– Négy év alatt háromszázötvenkilenc önálló indítványom
vagy felszólalásom volt – kezdte számvetését a megyei II-es
számú körzet baloldali aspiránsa, majd az összehasonlítás kedvéért hozzátette: a körzet ügyeinek képviseletére formálisan is
megbízatást kapott fideszes Hubay Györgynél ez a mutató harmincöt, míg Csöbör Katalinnál
csupán huszonegy.
Így aztán egyedüliként kellett
a parlamentben egyebek mellett
a Sajó-Bódva-völgyi légszen�nyezettség csökkentését vagy a
környék útjainak felújítását felszínen tartania. De a város energetikai korszerűsítésének kérdésében sem talált a kormánypárt
soraiban borsodi támogatókra,
miközben óriási jelentőséget tu-

Varga László újraindítaná a panelprogramot Miskolcon. Fotó: Horváth Cs.

lajdonít annak, hogy megválasztása esetén a 2010-ben hivatalba
lépő Orbán-kormány által leállított panelprogramot újból be
tudják indítani Miskolcon.
Habár csupán elvétve ragadható ki mozzanat, amikor kezdeményezéseit a kormányerők
érdemben napirendre tűzték volna, megfontolni azért szokták: a
SZÉP-kártya zsebeinek átjárhatóságáról szóló javaslatát még a
pandémia legelején bevezetett
turisztikai korlátozások nyomán
dolgozta ki képviselőtársaival.
– Mintegy húszmilliárd forintnyi forrást követeltem Miskolc-

nak és Borsodnak – mondta el,
kitérve arra is, az itteni kormánypárti parlamenti képviselők kivétel nélkül szavazták le ilyen irányú kezdeményezéseit.
– Hármunk közül egyedüliként kértem, hogy a miskolci tömegközlekedés továbbra
is kapjon állami támogatást,
és hogy a kormány adja vissza
azt az évi ötszázmillió forintot,
amit elvett – ecsetelte az MVK
körül kialakult finanszírozási
nehézségek felszámolására tett
egyéni lépéseit az Egységben
Magyarországért jelöltje.
BÓDOGH DÁVID

Választási esélyek politológus szemmel
Dr. Fekete Sándor politoló
gust arról kérdeztük, mik
azok a tényezők, amelyek
ellenzéki oldalról befolyá
solhatják a szavazás végki
menetelét.
Sokféle esélylatolgatással találkoztam mostanában – kezdi elemzését a politológus.
– Ahány sajtótermék, médiafelület, közvélemény-kutató
cég, annyiféle verzió. Manapság már nagyban függ a kutatások végeredménye a megrendelőtől, mindig legyünk
óvatosak ezekkel a számokkal,
bármilyen objektívnek is hatnak. Én azt gondolom, hogy ez
a választás még okozhat meglepetéseket, az ellenzéki győzelemtől egy újabb Fidesz kétharmadig terjedhet a skála. Több
olyan tényező is van, amiknek
hatásuk lehet az eredményre.
Ilyen például az orosz-ukrán

helyzet. Mindenkinek konkrét, kiforrott véleménye van
Oroszországról, Ukrajnáról,
Putyinról, az orosz-magyar
kapcsolatokról, és persze lelkileg is megérintett minket a tőlünk pár száz kilométerre zajló
háborúskodás. De hogy milyen
irányban befolyásolja ez a voksolást, ilyen rövid időintervallumon belül nem lehet releváns mérésekkel alátámasztani
– véli Fekete Sándor, aki szerint
egy másik ilyen tényező a 20k
Mozgalom.
– 20 ezer szavazatszámlálót delegálnak ki országszerte az összes szavazókörbe a
visszaélések elkerülése és leleplezése érdekében. Ez egy
példátlanul nagy társadalmi
megmozdulás. És mivel ebben
a mozgósításban rengeteg fiatal is részt vesz, idekötném a
következő billegést okozó tényezőt. Szerintem ez lesz az

eddigi legalacsonyabb átlag
életkorú magyarországi választás. Számomra az utóbbi
egy-két év pozitív hozománya,
hogy minden eddiginél több
fiatal fordult a politika felé. Ezt
a socialmédia-oldalak intuitív
hatásának tudom be. Képben
vannak az aktualitásokkal, ismerik a szereplőket, tisztában
vannak azzal, hogy melyik oldal mit képvisel. Nekik csak az
számít, amit látnak, amit megélnek. Nem érdeklik őket a populista ígéretek.
Nem mehetünk el amellett
a szintén erősen befolyásoló
tényező mellett sem – folytatja a szakértő –, hogy először
van előválasztással legitimált
ellenzéki miniszterelnök-jelöltje Magyarországnak. Márki-Zay Péter megosztó személyiség, de nem tagadhatjuk el
tőle azt, hogy szinte végig ő
tematizálta a kampányfolya-

mot. A reklámszakemberek
sokszor mondják, hogy a negatív reklám is reklám. Az ismertsége mindenesetre jelentősen megnőtt az előválasztás
óta; a népszerűségi mutatója azonban jóval elmarad a
vártnál. Ebben Orbán Viktor
toronymagasan előrébb tart,
persze van néhány évtizednyi
előnye. Azt azonban tényként
kell leszögeznünk – emeli ki
dr. Fekete Sándor –, hogy a
2022-es választás elsődleges
kérdése: kormányváltás, vagy
a jelenlegi vezetés megtartása.
Ez annyira erőteljes érzelmi
töltettel bír, hogy a szavazó
képes lehet az összes ellenérzését és kritikai észrevételeit
félredobni a szavazófülkében.
És hogy merre dől a mérleg
nyelve? Mivel a támogatói bázis nagyjából hasonló méretű, biztos, hogy a lista szintjén
szoros eredmény várható.

A KAPITALIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK. A Magyar
Munkáspárt március 25-ét a kapitalizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította. A párt megyei szervezetének tagjai
pénteken az egykori Vasas Művelődési Központ előtt található Munkástrón-szobornál helyeztek el mécseseket azok
emlékére, akik a 32 éve bevezetett „tőkés rendszer igájának”
áldozatául estek. Fülöp József Istvánné, a párt megyei 2-es
választókörzetének képviselőjelöltje beszédében politikai
programjának elemeiről, illetve a kapitalizmus emberáldozatokat követelő bűneiről szólt. Fotó: Juhász Ákos
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Szemléletformálásba kezd a MIVÍZ
Új ivókutakat telepít, „vízivillamost” indít, valamint közoktatási és önkormányzati intézményekben előadásokkal hívja
fel a figyelmet a víztakarékosságra egy nyertes projektnek
köszönhetően a MIVÍZ Kft.
Éppen a víz világnapján,
kedden tartotta meg a „Víziközmű-szolgáltatással
kapcsolatos szemléletformálás a
MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén” című projekt nyitórendezvényét a közműszolgáltató.
Az eseménynek a városháza
díszterme adott otthont, ahol
az előadók a víztakarékosságra, a felelős vízhasználatra és a
környezettudatosságra hívták
fel a figyelmet.
A projekt a miskolci és felsőzsolcai lakosság szemléletformálására fókuszál. Hamarosan
új ivókutakat építenek ki, és elindul egy úgynevezett „vízivillamos” is a városban: a járaton
fontosabb üzeneteket közölnek majd képeken és videókon az utasokkal. Ezek mellett
számos előadás, rendezvény is
kapcsolódik a decemberig tartó programsorozathoz.
Március 22-e a víz világnapja. Erről 1992-ben az ENSZ
riói környezetvédelmi kon-

ferenciáján döntöttek azért,
hogy felhívják a figyelmet az
ivóvízkészletek védelmére.
A MIVÍZ még 2019-ben
nyújtott be egy pályázatot
szemléletformálásra, amire aztán hiába nyert el több mint 58
millió forintot, a kirobbanó koronavírus-világjárvány miatt
nem indíthatták el – mondta el
köszöntőjében Ádámcsó Norbert, a víziközmű-szolgáltató
operatív igazgatója. Felidézte, hogy a vízminőséget javító
beruházásokkal már korábban
elkészültek, így most egyebek
mellett a szemléletformálásra,
a lakosság tájékoztatására fordítják a figyelmet.
Miskolcon a víz– és szennyvízszolgáltatás 109 éve indult el,
és napjainkban a csapokból kiváló minőségű víz folyik. A város vízellátása elsősorban a Bükk
karsztvizeire épül, és naponta 3545 ezer köbméter a borsodi megyeszékhely vízfogyasztása.
– A város felhasználói szinte száz százalékban karsztvizet
kapnak, gyakorlatilag a forrástól – emelte ki Vojtilla László
ügyvezető. – Tehát ha megnyitjuk a csapot Miskolcon, akkor
forrásvizet kapunk, ami ráadásul nagyon hamar megérkezik.
Úgy is fogalmazhatnék, hogy

HÍREK RÖVIDEN
Országos tilalom. Tavasszal
a szabadtéri tüzek oltása teszi ki a tűzoltók munkájának
jelentős részét, márciusban
naponta átlagosan negyvennégyszer kellett beavatkozniuk a megyében. A lángoló száraznövényzet sérülést
még nem okozott, azonban
már többször előfordult,
hogy csemetések, gyümölcsösök, erdőrészek váltak

Ádámcsó Norbert operatív igazgató: a lakosság tájékoztatására fordítjuk a figyelmet. Fotó: Mocsári László

semmi más módon nem lehet
olyan friss vízhez jutni, mint a
csapból – tette hozzá.
A víz világnapján nagyobb
figyelmet kap a tiszta víz fontossága és az édesvízkészletek
veszélyeztetettsége Miskolc alpolgármestere szerint.
– A miskolciak – összhangban az országos tendenciákkal
– sajnos még mindig előnyben
részesítik a műanyagpalackos

ivóvizet a csapvízzel szemben – mondta Badány Lajos.
– Ezért is fontos a szemléletformálás, hogy felhívjuk a figyelmet a mindenki által elérhető tiszta ivóvíz fontosságára
és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére.
A műanyagpalackos víz fogyasztásával nő a hulladék
mennyisége. Kutatások bizonyítják, hogy éves szinten 90

ezer darab mikroműanyag-részecskét visz be a szervezetébe
az, aki csak palackozott italokat
fogyaszt. Aki viszont csak csapvizet iszik, elenyésző mennyiségű műanyag darabkát juttat be
a szervezetébe. A víz világnapján arra is felhívták a figyelmet,
hogy Földünkön még jelenleg is
2 milliárd ember él biztonságos
vízhozzáférés nélkül.
KUJAN ISTVÁN

Az utolsó simításokat végzik
Április közepétől újra fürdőzhetnek a vendégek az
Ellipsum Élményfürdő Miskolctapolca medencéiben.
A strand februárban zárt be
ideiglenesen annak érdekében, hogy a kivitelező a garanciális hibákat kijavítsa. Most
már az utolsó simításokat vég-

zik: újrafugázták a medencéket, kicserélték a rozsdásodó
elemeket, helyreállították a
csúszdákat, továbbá a gépészeti hibákat is kijavították.
Egy több mint ötven pontból
álló listát adott át a fürdő a kivitelezőnek a teendőkről.
A Miskolci Fürdők Kft.
ügyvezetője stábunknak el-

árulta, akadt teendője a szakembereknek. Egyebek mellett
reparálták azokat a lábmosó
medencéket, ahol a korábbi
időszakban problémák léptek
fel. Az úgynevezett Ramazuri csarnokban sem volt pontos
az összefolyó beillesztése – ezúttal ezt is kiküszöbölik.
– A fugázás az utolsó mozzanat itt, a medencetérben.
Ezután következik majd a takarítás – mutatta be a munkákat a Miskolc Televíziónak
Németh Judit, aki hozzátette: kellő időt fognak hagyni
arra, hogy az anyagok megfelelően megkössenek. A takarítás után azonban feltöltik
a medencéket, hogy lássák,
minden rendben van-e – végül pedig a vízmintavétel sem
marad el.
Egyszóval minden adott
ahhoz, hogy a húsvéti hosszú
hétvégén elstartoljon a fürdőszezon.

TÖBB TÍZMILLIÁRDBÓL FEJLESZTENEK. Hatvanötmilliárd
forint értékű zöldmezős fejlesztéssel létesít propilénüzemet
a Mol Petrolkémiai Zrt. Tiszaújvárosban. A beruházást követően az új létesítményben évente százezer tonna propilént állítanak majd elő. A beruházás jelentősen hozzájárul a MOL-csoport növekvő propilénigényeinek kielégítéséhez, valamint az
épülő poliolkomplexum anyagellátásához. A társaság ugyanis
célul tűzte ki, hogy termelésében csökkenti az üzemanyagok
részarányát, és több petrolkémiai, műanyagipari terméket állít elő. Az új propilénüzem ezerkétszáz munkahely megőrzését
segíti, emellett negyven újat teremt. Fotó: Mocsári László
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Többek között újrafugázták a medencéket. Fotó: Horváth Csongor

Városszerte irtják a rágcsálókat
A város közterületein április 1-jén kezdődik a tavaszi
rágcsálóirtás.
A Városgazda Miskolc közterületein – az őszi főirtás
után – télen is végeztetett rágcsálóirtást, elsősorban a Bábonyibércen, Tetemváron, a
számozott utcákban és a Vasgyárban.
A munka most minden városrészt érinteni fog, de először a patkányfertőzött közterületeken, az idegenforgalmi
szempontból is fontos városrészekben lesz rágcsálóirtás,
majd a nagyobb lakóterületeken folytatódik, haladva a családi házas övezetek felé – tájékoztatott a Városgazda.

Az irtás mellett nagyon
fontos a táplálékforrások
megszüntetése, és a fészkelőhelyek felderítése is. A közterületek átvizsgálása után
csapadék– és szennyvízak-

nákba helyeznek ki rágcsálóirtószert. Ezeket egyébként
– ahol a visszaellenőrzések
során szükségessé vált – pótolták a szakemberek. Jellemző ezen lakóterületekre, hogy

A munka most minden városrészt érinteni fog. Fotó: Minap-archív/V. Cs.

a patkányfészkek elsősorban
magán– vagy bérelt területeken vannak, elfertőzve környezetüket.
Szükséges volt a patkányfészkek kezelése, valamint a
csapadék– és szennyvízaknákba történő irtószer kihelyezése az Avas városrészen,
Selyemréten, Bulgárföldön és
a Kilián– lakótelepen – írta a
Városgazda.
– A kártevőkkel szembeni védekezést és rágcsálóirtást nagymértékben segítik
a városlakóktól érkező bejelentések, információk. Ezek
kivizsgálása során több alkalommal kiderült, hogy a
rágcsálók, patkányok elleni
védekezés, irtás csak úgy le-

het eredményes, ha a magántulajdonban vagy bérleményben lévő területeken is
elvégzik ezt a feladatot. Az
ezeken a részeken keletkezett
patkányfertőzöttség megfékezése a tulajdonos vagy bérlő kötelessége. A jogszabályok értelmében a hatóságok
kötelezhetik a magánterület
tulajdonosát vagy kezelőjét
a szakszerű rágcsálóirtás elvégzésére – hívják fel a figyelmet.
A közterületeken jelentkező problémákat bejelenthetik
a +36 (46) 412-611 telefonszámon, a varosgazda@varosgazda.hu e-mail-címen, vagy
a Városgazda honlapján.
MN

a tűz martalékává. A lángok
időnként a lakókörnyezetre is
veszélyt jelentenek, a felszabaduló füst pedig nagymértékben rontja a levegőminőséget. Március 10-e óta az
egész országban tűzgyújtási
tilalom van érvényben, március 21-én pedig tartósan
vízhiányos időszakot állapított meg a belügyminiszter.
Tisztább Görömböly. A városrész pincesorán szedték össze a szemetet helyiek múlt hét szombaton.
Nem az első, de nem is az
utolsó alkalom volt ez, amikor a Görömbölyi Kulturális
Egyesület zéró toleranciát
hirdetett az útszélen „felejtett” lomokkal szemben.

Az elharapódzó illegális
szemétlerakatok csakhamar képesek belerondítani a természeti adottságai
alapján különben vitán felül
festői domboldalak miliőjébe. Borkuti László önkormányzati képviselő csatlakozásával késő délutánig
mintegy száz dolgos kéz
hajította fekete zsákba az
összeszedett szemetet.
Új útburkolati jelek. Április
1-jével elkezdi a város forgalmasabb útjain lévő gyalogátkelőhelyek, kerékpáros
nyomvonalak és egyéb lekopott útburkolati jelek festési
munkáit saját kivitelezésben,
valamint alvállalkozó bevonásával a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. A közel tízezer négyzetméternyi felületet
oldószeres festék és hideg
plasztik technológiával kezelik. Előzetes felmérést végeztek, ez alapján a munka az
Avason indul, a Szentgyörgy
úton a kilátó irányába, majd
a Győri kapuban folytatódik.
A forgalmasabb útszakaszokon torlódás alakulhat ki. Kérik a közlekedőket, hogy a biztonság érdekében tartsák be
a forgalmi rendet, amit minden esetben táblák jeleznek.
A festési munkák idején a városban több helyen kell számítani félpályás korlátozásra.
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Miért Miskolc? 41. – A Miskolci fésűs keringő
„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, hogy a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket.
Amint felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért Miskolc?
című kötetében Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy miért szereti Miskolcot.
Azért, mert itt található az a
galambfajta, amely mindmáig
egyedül viseli a „Miskolci” nevet. Ez a történet egy miskolci
galambászról szól, aki gyerekkorában találkozik az első galambbal, és ezután élete végéig
ez a csodálatos és különleges
madár tölti ki szabad perceit.
Sokféle galamb fordult meg
nálam, de ami leginkább megfogott, az a Danczingi keringő
lett. Vagy húsz éve, még a századforduló előtt került az országba, és gyorsan népszerűvé
vált. Nevüket onnan kapták,
hogy amikor felszállnak, szép

nagy és szabályos köröket írnak le az otthonuk fölött, szinte keringőznek az ég kékszínű
parkettjén. Ők lettek az igazi szerelmeim, családtagjaim,
akik nem feleselnek, akik nem
kérnek számon, miért nem csináltam meg ezt meg azt, mint a
feleségem, hanem csak szeretnek. Néha, amikor a vállamra
szállnak, tényleg azt hiszem,
értem, mit beszélnek.
Ez a szerelem a keringő galambokkal már több mint
húsz éve tart. Akkor ismerkedtem meg Balassa Györg�gyel, akinek fantasztikus ma-

A fajtát Danzigi és magasszálló keringő fajták keresztezésével hozták létre kitartó tenyésztői munkával miskolci
galambászok. A fajta első ízben történő elfogadása és besorolása 1924-ben történt. Közepes testnagyságú, arányos testfelépítésű, élénk vérmérsékletű, fésűs keringő galamb, enyhén szétálló hosszú és széles farokkal. A múltban nagyon
népszerű röpgalambfajta volt Miskolcon és környékén, azonban mára kevés tenyésztői bázisa miatt szinte a kihalás veszélyezteti. 2004-ben a magyar Országgyűlés több hazai állatfajta társaságában Nemzeti Kinccsé nyilvánította.

darai voltak. És itt, Miskolcon
írta meg azt a könyvét „Az okszerű galambtenyésztés” címmel, ami a világban ismert
fajták első, magyar nyelven
megjelent rajzos leírása volt.
Ez lett minden galambász bibliája. Ezt olvasva aludtam el
esténként, és reggel ezt vettem
kézbe, amint felébredtem.
De nemcsak a galambok jelene, hanem a múltja is érdekelni kezdett. Vajon kinek és
mikor jutott eszébe, hogy ezt
a különlegesen szép galambot megszelídítse, és hajlékába fogadja társnak? Egyáltalán, honnan jött ez a szeretet,
ami mára körbeérte a bolygót
és minden emberi kultúrát?
Így kezdődött az a korszakom, ami abból állt, hogy a
különböző, elsősorban német
nyelven megjelent könyveket
is tanulmányozni kezdtem,
és elsősorban a galambászat
eredete meg galambokhoz kötődő események, legendák és
mítoszok gyűjtője lettem.

Galambok Miskolc felett

Így történt, hogy most már
nemcsak
szülővárosomban
hívnak ismeretterjesztő előadásokat tartani, hanem a közeli városokba is. Hodobay polgármesterrel is összejárunk, és
poharazgatás mellett megbeszéljük a városi tennivalókat.
Szerencsénk van vele, mert
őt is rabul ejtette a galambok
szépsége, és egyesületünk há-

ború utáni egyik újjáalakítója
lett, aki mindig kapható volt
arra, hogy szót váltsunk kedvenc időtöltésünkről. Neki
mindig beszámolok arról,
hogy mi mindent találtam a
galambokról, meg arról is, hol
tartok az új fajta kitenyésztésében, merthogy az utóbbi években ezt vettem a fejembe. Nem
nyugszom addig, míg egy új

fajtát, egy olyan igazi miskolci
fajtát létre nem hozok.
Barna István miskolci galambász legszebb álma teljesült, amikor új galambfajtája
a szakmai követelményeknek
mindenben megfelelt, és 1924
júniusában az országos lajstromba felvették Miskolci fésűs
keringő néven.
FEDOR VILMOS

Többmilliárdos fejlesztés
A „21. századi szakképző iskola” nevű intézményfelújítási program Miskolcon indul
el elsőként a Szemere szakképző iskola komplex infrastrukturális fejlesztésével.

BARÁTSÁGOT ÜNNEPELTEK.
A lengyel és a magyar nemzet
barátságának ünnepnapja alkalmából a miskolci városháza
aulájában kiállítás nyílt 23-án,
szerdán az 1848-49-es szabadságharc testvéries harcainak
emlékére. Emellett a Miskolci
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat meghívására Rónayné
Slaba Ewa lengyel nemzetiségi
szószóló tartott rövid előadást
arról, hogy a lengyel nemzetiség
milyen tevékenységek mentén
van jelen Magyarországon. A
tárlatot a hónap végéig bárki
díjmenetesen megtekintheti.
Fotó: Horváth Csongor

Hétfőn a közösségi tér alapkövét rakták le, ami jelezte
szimbolikusan, hogy új időszámítás köszönt be a Szemerébe járó tanulók életében. Molnár Péter, a Miskolci
Szakképzési Centrum főigazgatója mérföldkőnek nevezte
az eseményt. Felidézte, hogy
a Szemere az egyik legrégebbi szakképző intézmény a városban, a jogelődjeit tekintve
1874-ben jött létre. A jelenlegi
épületegyüttes 1981-re készült
el, emellett az ország egyik legnagyobb szakképző intézménye a tanulók számát tekintve.
A több mint 40 éves épületre
„ráfér már egy komplex felújítás”, fogalmazott. A cél, hogy a
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diákok korszerű körülmények
között szerezhessék meg a versenyképes tudást.
Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja kiemelte, a tervezésbe igyekeztek bevonni az oktatókat
és a diákokat is, így mindenki
igényeinek megfelelően újulhat meg az iskola épülete. Az
újonnan megépülő közösségi
tér mintegy ötszáz négyzetméteres lesz.
Juhász Roland állami vagyongazdálkodásért
felelős államtitkár ismertette, a
komplex energetikai fejlesztés
mellett felújítják a villamoshálózatot, kialakítanak egy
sport- és fitneszközpontot a
tornacsarnok alatt, valamint
elektromos és hibrid autólaborokat is felszerelnek.
Az ünnepi rendezvényen
Miskolc polgármestere, Veres
Pál is jelen volt, aki az iskola
megújulása kapcsán elmondta,

„a rugalmas rendszerű, megújult tartalmi szabályozás mellett működő szakképzés lesz
az előfeltétele annak, hogy a
városba települő cégek megfelelő munkaerőhöz jussanak”
– fejtette ki, hozzátéve: a szakképzés megerősítése a város
megtartóereje szempontjából
is fontos.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a kormányzati intézkedéseket és a helyben
megvalósuló infrastrukturális
beruházásokat méltatta.
Az alapkőletétel a felújítás
kezdetét is jelentette. Olyan
munkákkal, amelyek mellett
zavartalanul működhet az oktatás, a mozgalmasabb fázisokat
a nyári szünetre időzítette a kivitelező. A tervek szerint 16 hónapig tart a beruházás. Az átfogó intézményfelújítási program
Miskolcon – a Szemere mellett
– a Kandót, az Andrássyt és a
Szentpálit érinti.
K. CS.

Hirdetés

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra |
| Közélet | Ajánló |
| Aktuális | Sport |
| Világ |
MIKOM Miskolci
Kommunikációs
Nonprofit Kft.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink! Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes
áron a Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

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

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l betanított gépkezelő l tapasztalt operátor
l targoncavezető l csomagoló l könyvelő
l villanyszerelő l pizzaszakács.

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, jelezze nekünk,
felvesszük Önnel a kapcsolatot. Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

www.myhrteam.hu

Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.
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Modern otthonban a diósgyőri harcosok
Kedden átadták a DVTK
új muaythai termét a Bükk
Áruház földszintjén. A
kétszáz négyzetméteres
alapterületű új terem az
eddigiekhez képest jobb lehetőségeket biztosít a mindennapi sportoláshoz.
A hazánkban egyre népszerűbb küzdősport új miskolci otthonában a szakosztály mintegy száz sportolója
végzi majd a munkát. Mint az
ünnepélyes átadón is elhangzott, a muaythai itteni egyre
nagyobb népszerűsége és dinamikus fejlődése indokolta,
hogy egy nagyobb befogadóképességű terembe költözhessenek a klub sportolói. A diósgyőri harcosok így már egy
sportágspecifikus eszközökkel és gyakorló ringgel felszerelt edzőteremben, a legjobb
körülmények között készülhetnek.
A multisportklubhoz 2018ban csatlakozott a szakosztály. Sántha Gergely, a DVTK
elnöke köszöntőjében kiemelte, azért kezdték el kiépíteni a

nagyegyesületet, hogy dinamikusan fejlődő és megfelelő sportszakértelemmel bíró
egységeket karoljanak fel.
– Most már együtt toljuk a DVTK szekerét, és úgy
gondolom, hogy mindenki számára gyümölcsöző ez
a kapcsolat. Örömmel állunk a miskolci és régión belüli kezdeményezések mellé – hangoztatta, méltatva a
szakosztálynál folyó szakmai
munkát, ami ha folytatódik,
akkor a miskolci thaibox – és
így maga a sportág is – szép
fejlődés előtt áll.
Ezt erősítette meg a Magyar
Muaythai Szövetség elnöke
is. Dudok Károly elismerően
szólt a miskolci eredményekről, azt mondta, ugrásszerűen fejlődtek, amiben a szülőknek is komoly szerepük van. A
DVTK-nak külön is megköszönte, hogy minőségi, biztos
hátteret nyújt a szakosztály
számára.
Az átadóünnepségen felszólalt Kiss János országgyűlési
képviselőjelölt, aki a közösség
erejét domborította ki. Elis-

A legjobb körülmények között készülhetnek. Fotó: Mocsári László

merően szólt továbbá a DVTK
fejlődéséről: az infrastrukturális fejlesztésekről, a bővülésről, a kiváló sportvezetőkről,
edzőkről és sportolókról.
– Hosszú út vezetett idáig, sikereinknek köszönhetjük a saját termet – mutatott

rá Jászka Krisztián szakosztályvezető, úgy fogalmazva, a
mostani egy újabb lépcsőfok
a még szebb eredmények felé
vezető úton. – A terem pozitív
változást hoz majd: még több
gyermek jön hozzánk, velük
és a felnőttekkel olyan érdemi

munkát tudunk majd elvégezni, ami még eredményesebbé
teszi a magyar thaiboxot.
A klub válogatott sportolója, Fábián Kristóf (képünkön) egy hosszabb kihagyást
követően kezdi visszanyerni
a formáját elmondása sze-

rint, év elején kickbox Európa-kupa ezüstérmet tudott szerezni. A felkészülését
nemsokára már édesapaként
folytató miskolci sportoló
újult erővel és motivációval
lép kötelek közé a következő
hónapokban; világversenyeken indulhat, reményei szerint dobogós helyekért küzdhet majd.
Az új terem kapcsán hangsúlyozta annak fontosságát,
hogy profi körülmények között készülhetnek, edzhetnek
a fiatal sportolók.
– Minden adott, hogy még
egy szintet előre tudjunk lépni
– mondta az edzőként is dolgozó Fábián Kristóf.
A köszöntők után Fábián
Kristóf és Bordás Alex avatta fel a termet az érdeklődők
előtt. De az avatóünnepségről
nem hiányozhattak a küzdelmek sem, házi mérkőzésekkel
indult és sok-sok kőkemény
edzéssel folytatódik majd a
mindennapi munka – immár
az eredményekhez méltó otthonban.
KUJAN ISTVÁN

Szünet után közvetlen rivális érkezik
Győzelemmel zárta a válogatott mérkőzései miatti rövidebb szünet előtt a bajnoki
versenyfutást a DVTK labdarúgócsapata a Merkantil
Ligában.

Elődöntőben. A Tippmix Női NB I. A csoport rájátszásában a negyeddöntő második mérkőzésén a
DVTK az UNI Győr MÉLY-ÚT együttesét fogadta szerdán. A szinte végig kiélezett találkozón fokozatosan
került fölénybe a hazai csapat, és végül magabiztosan nyerte meg az összecsapást 75-63-ra. A két
győzelemig tartó párharcban 2-0-ra győzött a DVTK, így Völgyi Péter gárdája az elődöntőben folytathatja szereplését. Fotó: Juhász Ákos

Kis túlzással több volt a hiányzó, mint a hadra fogható játékos a piros-fehérek keretében
a III. Kerület elleni, idegenbeli
találkozón, ennek ellenére a diósgyőriek nagyon fontos elvárásokkal léptek pályára a múlt
hét végén. Ugyanis – ahogy a
Miskolc Televíziónak Oláh Bálint csapatkapitány fogalmazott
- több elrontott meccs már nem
nagyon fér bele a folytatásban,
ha feljutó helyen szeretnék zárni

Ukrán vendégek a DVTK-nál
A Miskolci Jégcsarnokban
készülhet fel az áprilisi
Divízió I/B vb-re az ukrán jégkorong-válogatott a
DVTK Jegesmedvék, valamint a Magyar Jégkorong
Szövetség közbenjárásával.
A csapat vasárnap érkezett
Miskolcra, hétfőn már meg is
kezdték a felkészülést a lengyelországi világbajnokságra.

Nem ez az első segítség: a
DVTK-család tagjai nemrég
adományokkal töltöttek meg
egy 40 tonnás kamiont, valamint utánpótláskorú ukrán sportolók elhelyezéséről,
ellátásáról is gondoskodik a
DVTK.
Ezúttal a Jegesmedvék – a
Magyar Jégkorong Szövetség
(MJSZ) aktív közbenjárásával és segítségével – az ukrán

jégkorongválogatottat
látja vendégül, akik a háborús
helyzetre való tekintettel nem
tudnak hazájukban felkészülni a világbajnokságra.
– Hosszú előkészítő munka
előzte meg a döntést – mondta Egri István, a DVTK Jegesmedvék elnöke a klubhonlapnak. – Alaposan át kellett
szerveznünk a mindennapjainkat, és kompromisszumo-

Kitűnő körülmények között dolgozhat Miskolcon az ukrán jégkorong-válogatott. Fotó: dvtk.eu.

a szezont. Ez azonban azért sem
lehetett egyszerű, mert betegség,
illetve sérülés miatt több játékosára sem számíthatott a diósgyőri szakmai stáb. Mindezek
ellenére nagyot küzdött a csapat, erőfeszítéseik a 22. percben
értek góllá: Molnár fejelte vis�sza balról Polgár beadását, amit
Jurek Gábor hat méterről a kapu
bal alsó sarkába lőtt. A vezetést
megszerezte, majd meg is tudta
tartani Kondás Elemér együttese,
így értékes három ponttal távoztak a III. Kerület otthonából.
A diósgyőriek vezetőedzője
úgy fogalmazott a lefújást követően, hogy „egy nagyon küzdelmes, mondhatni szenvedős
találkozót játszottunk, ahol

számunkra a legfontosabb a
három pont megszerzése volt,
mert a héten annyi gonddal,
bajjal küszködtünk.”
Most egy kis szünet következik a bajnokságban, így a következő mérkőzésig időt kapnak a betegek a gyógyulásra, és
a sérültek is vissza tudnak térni. A vezetőedző bízik benne,
hogy teljes mértékben kiegészül a csapat, és ha így történik, akkor biztos benne, hogy
jobb teljesítményt nyújtanak
majd egy közvetlen rivális, a
Szeged ellen. Merthogy április
3-án, vasárnap este fél 8-tól a
Tisza-parti város csapata vendégeskedik Diósgyőrben.
MN

Harmincadik idény
kat kellett hoznunk a jég– és
öltözőbeosztás, és még sok
egyéb kérdésben. De a jelenlegi helyzetben kötelességünknek éreztük, hogy segítsük az ukrán válogatott
felkészülését, akik kitűnő körülmények között dolgozhatnak az előttünk álló napok
során.
Sipos Levente, az MJSZ főtitkára hozzátette, nemzetközi együttműködés keretében
az ukrán felnőtt férfi jégkorong-válogatott Magyarországon edzőtáborozik, és segítséget nyújtanak ahhoz,
hogy részt tudjon venni a világbajnokságon.
– A háromhetes edzőtábor
Miskolcon elengedhetetlen
ahhoz, hogy az ukrán felnőttválogatott meg tudjon maradni a jégkorongvilágban,
és rész tudjon venni a Divízió
I/B világbajnokságon Katowicében. Ezalatt megmérkőzik majd a magyar válogatottal is, reméljük, mindkét
csapat sikeres felkészülését
tudják majd szolgálni ezek a
mérkőzések.
MN

A bajnoki címvédő Hadik
András-Kertész Krisztián
páros a hétvégi szezonnyitó Salgó Rallyn is a győzelemért hajt majd.
Szombaton a Salgó Rallyval
veszi kezdetét a pontvadászat
a Rally1 és az ORC számára.
A salgótarjáni szezonnyitón
három szakasz szerepel három körben a programban,
összesen bő 104 versenykilométer vár az indulókra.
Hadik András jubilál, hiszen
már a harmincadik idényét
kezdi meg a hétvégi futammal.
Az országos sportnapilapnak
azt nyilatkozta, a felkészülés
során néhány akadály gördült
eléjük – máshonnan kell rendelniük például a Fordot –, de
ezeken átlendült a négyszeres

abszolút magyar bajnoki cím
birtokosa, aki címvédőként
várja a szombati versenyt.
– Mindenki azért versenyez, hogy a lehető legtöbb
futamgyőzelmet arassa, és
minél több kupája legyen, és
mi sem vagyunk ezzel másképp. Reméljük, a szerencse
is mellénk áll – mert hát nem
titok, a raliban arra is szükség van –, és megint kikerekedik a szereplésünkből egy jó
eredmény. A bajnokság most
is nagyon erős, jön megint a
korábbi világbajnok, Mads
Östberg, és lesznek visszatérők is, úgyhogy szoros csatákra van kilátás – fogalmazott a
Nemzeti Sportnak Hadik, aki,
a nézőkhöz hasonlóan, már
nagyon várja az első futamot.

Megvédenék a bajnoki címüket. Fotó: rallyfans.hu
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hirdetés

Családi esemény? Osztálytalálkozó? Céges rendezvény?
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12. hét | XIX. évfolyam 12. szám

Telefon: 30/9450-228

Miskolc belvárosi éttermünk 60 főig vállalja
rendezvények teljes körű lebonyolítását.

E-mail:
info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

További információ, ajánlatkérés: 30/337-71-59

Üléshuzatkészítés,
kárpitjavítás
Méretpontos,
minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:
az autós hálás lesz érte!

Remek szálláshely és programlehetőség
óvodás, iskolás csoportok, kiránduló
társaságok számára a Komlóskán található
Erdei Óvoda és Iskola!
Zemplén csodás környezetében
lehetőség nyílik szörpüzemlátogatásra, gumicukorkészítésre, gyöngyfűzésre és
babakészítésre. Ezen kívül
különböző túralehetőségek közül
választhatnak az ide látogatók,
továbbá megtekinthető ruszin
tájházunk is.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

Részletek és szállásfoglalás weboldalunkon,
a www.zempleni-erdeiiskola.hu-n lehetséges.

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

Bővebb információ a 47/338-127-es telefonszámon is kérhető.

Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos és ácsmunkát vállalunk A-tól Z-ig,
azonnali kezdéssel: 30/1198691
Gábor Eszmeralda becsüs,
műgyűjtőnő, legmagasabb
áron, készpénzért vásárol
festményeket, aranyakat,
ezüst tárgyakat, bútorokat, órákat, üvegtárgyakat,
pénzérméket, Herendiket,
hagyatékot, gyűjteményeket. Kiszállás díjtalan. Üzlettelefon: 06-30/400-3645,
zsolnay08@gmail.com.

Az akció érvényes: 2022. 03. 26-tól 2022. 04. 01-ig
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,6 Ft/l
Dettol szappan, 100 g, 1990 Ft/kg
Cif mosogató, 450 ml, 842,22 Ft/l
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l
Perla kéztörlő, 1 tekercs, 499 Ft/tekercs
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 665,33 Ft/l
Well Done mosószer, 1,5 l, 332,66 Ft/l
Garnier hajfesték, Naturals, Color Sensation
Bref WC-illatosító, 3 x 50 g
Szavó penészeltávolító, 500 ml, 1998 Ft/l
Bonux mosópor, 1,5 kg, 732,66 Ft/kg
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 124,93 Ft/tekercs
Zorka zománcfesték (fehér), 0,7 l, 2569,9 Ft/l
Széria glett, 20 kg, 224,95 Ft/kg
Diszperzit mennyezeti festék, 14 l, 428,5 Ft/l
Héra Cermaic 2,5 l, színes falfesték, 1999,6 Ft/l

349 Ft
399 Ft
429 Ft
529 Ft
599 Ft
599 Ft
899 Ft
999 Ft
1099 Ft
1199 Ft
1199 Ft
2149 Ft
2499 Ft
4999 Ft
6999 Ft
8999 Ft

299 Ft
199 Ft
379 Ft
399 Ft
499 Ft
499 Ft
499 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
1099 Ft
1999 Ft
1799 Ft
4499 Ft
5999 Ft
4999 Ft

DIGITÁLIS TERMELÉSIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK
BEVEZETÉSE INNOVÁCIÓS PROJEKT KERETÉBEN
A SPINTO HUNGÁRIA KFT-NÉL
A Spinto Hungária Kft. 2018 szeptemberében kezdte
meg az operatív működését. A Társaság, mint az európai
autóipar XXL méretű szerszámbeszállítója a mindennapi működéséhez igazodva és optimalizálva, 2021. évben a
2020-1.1.1-KKV-START-2021-00460 számú, a „Digitális
termelésirányítási rendszerek bevezetése innovációs projekt keretében a Spinto Hungária Kft-nél” elnevezésű fejlesztéssel a tevékenységének támogatására a Libra Szoftver Zrt. által forgalmazott Libra 3s vállalatirányítási és a
Fiers Informatika Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által kifejlesztett NormaX gyártásirányítási
rendszereket vezetett be. Magyarországon mindkét szoftver széles körben ismert, több vállalatnál már jól bizonyított. A szoftverek bevezetésével emelkedett a Társaságunk
pénzügyi-számviteli adminisztrációs tevékenységének és a
nagyméretű egyedi szerszámgyártás termelésirányításának
a hatékonysága. A szoftverek bevezetésével direkt és indi-

Projekt száma: 2020-1.1.1-KKV-START-2021-00460
Projekt kezdési dátuma: 2021. január 1.
Projekt befejezési dátuma: 2021. december 31.
Projekt szerződött összköltsége: 32 878 355 Ft
Projekt szerződött támogatási összege: 19 727 013 Ft

rekt módon munkahelyeket őriztünk meg, és megteremtettük a munkahelyek jövőbeni bővítésének lehetőségét.
A Libra 3s vállalatirányítási szoftver bevezetését követően a Társaságunk belső folyamataiba tudtuk integrálni a
pénzügyi-számviteli tevékenységet. A NormaX termelésirányítási szoftverrel ellenőrizhetőbbé váltak a termelés folyamatai, tervezhetővé vált a gyártási kapacitás. A termelési folyamatok átláthatósága nőtt, a termelés-programozás
hatékonysága javult, mivel a munkafolyamatok technologizálásánál a NormaX-ből megbízható historikus adatok
segítik a műszaki kollégákat. A NormaX használatával a
Társaság műszaki vezetése megbízható információkat kap
a termelési döntések meghozatalához. A két rendszer bevezetésével a vállalat előrelépett az Ipar 4.0 koncepció
megvalósításában A rendszerek bevezetése és a digitalizáció fejlesztése hozzájárul a Társaság hatékonyságának jövőbeni további növekedéséhez.
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PROGRAMAJÁNLÓ
MÁRCIUS 26., szombat
8:00 Fel−le Lillafüred körül túra, információ: mvsctura.hu
16:00 DVTK – FTC, női labdarúgó-mérkőzés, NB I. 14. forduló, DVTK Stadion
18:00 Együtt, szabadon – Magyar cigány hősök, kiállításmegnyitó, Művészetek Háza
18:00 PannErgy-Miskolc - Tigra-ZF-Eger
vízilabda-mérkőzés, Kemény Dénes
Sportuszoda
19:00 USEME + Fatal Error + Nova Prospect, Helynekem
MÁRCIUS 27., vasárnap
9:00 Videós találkozó 2022, Művészetek
Háza, Nagyterem
9:30 Kényelmesen a Lusta–völgyön, információ: mvsctura.hu
10:30 Az Eszter-lánc mesezenekar koncertje, Csodamalom Bábszínház
15:00 Gyermekek mutatnak be passiójátékot, Kálvária-domb
MÁRCIUS 28., hétfő
10:00 Ingyenes szeniortársastánc kezdő
tanfolyam, Ady Endre Művelődési Ház
16:00 Ismertebb külföldi fűszer- és gyógynövények, Pászk Norbert előadása, Ifiház
17:00 BodyART-foglalkozás, Gárdonyi Géza
Művelődési Ház
17:00 Német klub, Szabó Lőrinc Idegen
nyelvi Könyvtár
18:30 Családi zumba fitness, Ady Endre
Művelődési Ház
19:00 A Miskolci Szimfonikus Zenekar és a
nyíregyházi Cantemus Kórus koncertje,
Filharmónia bérlet, Művészetek Háza
MÁRCIUS 29., kedd
9:30 Tavaszi mondókázás, Főnix Családbarát Közösségi Tér
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály
Könyvtár
15:00 Angol klub, Szabó Lőrinc Idegennyelvi
Könyvtár
16:00 Határtalan kalandozás papírszínházzal a mesék birodalmában, Petőfi
Sándor Könyvtár
17:00 Babaelsősegély, Főnix Családbarát
Közösségi Tér
17:00 Kézműves kedd a Mesebirodalomban, Központi könyvtár, gyermekkönyvtár
17:15 Hastánc kezdőknek, Ady Endre Művelődési Ház
18:00 TRACCS - Ördög Nóra & Nánási Pál
előadása, Művészetek Háza

18:15 Hastánc haladóknak, Ady Endre Művelődési Ház
18:30 Hatha jóga, Ady Endre Művelődési Ház
MÁRCIUS 30., szerda
16:00 Színezőklub, Móra Ferenc Könyvtár
16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kézműves délután, Petőfi Sándor Könyvtár
16:30 Csung Jüan Chi kung bevezető beszélgetés, Főnix Családbarát Közösségi Tér
17:00 Apakényeztető - nem csak apukáknak, Pontközpont
MÁRCIUS 31., csütörtök
10:00 Játszóház piciknek, Pontközpont
14:00 Koszorúzás Szabó Lőrinc születésnapján a Mindszent tér 2. udvarán,
Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
14:00 Gyógynövények illata / Tavaszi
gyógynövényeink, előadás, Ady Endre
Művelődési Ház
15:00 Könyvvarázs olvasóklub, Tompa Mihály Könyvtár
15:00 Stresszoldó - relax masszázs minitanfolyam, Főnix Családbarát Közösségi Tér
16:30 Mesék a dobozból, József Attila Könyvtár
16:30 Francia klub, Szabó Lőrinc Idegen
nyelvi Könyvtár
17:00 Beszélgetés Szabó Lőrinc-díjas alkotókkal, Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
19:00 Dés László: Legyen úgy! Vendég: Básti
Juli és Nagy Ervin, Művészetek Háza
ÁPRILIS 1., péntek
14:30 Bócz Sándor Operabarátok Klubja,
Központi könyvtár
19:00 Fish!-koncert, vendég: Wishes,
Helynekem
ÁPRILIS 2., szombat
10:30 Miskolci Szimfonikus Zenekar: Ciróka babakoncert, Malom
12:00 DVTK – Soroksár, női labdarúgó-
mérkőzés, NB I. 15. forduló, DVTK
Edzőközpont
16:00 Miskolci Szimfonikus Zenekar: Ciróka babakoncert, Malom
20:00 Péterfy Bori & Love Band koncert,
Helynekem
ÁPRILIS 3. vasárnap
8:00 Régiségvásár, Széchenyi utca
14:00 Stresszoldó- relax masszázs minitanfolyam, Főnix Családbarát Közösségi Tér
19:30 DVTK – Szeged, labdarúgó-mérkőzés, NB II. 30. forduló, DTVK Stadion

Fotó: Mocsári László

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem:
MÁRCIUS 24-30., csütörtök-szerda, naponta: 15:30 és 17:30 A rosszfiúk | MÁRCIUS 24-27., csütörtök-vasárnap, naponta: 19:30 West Side Story | MÁRCIUS
28-30., hétfő-szerda, naponta: 19:30
Dűne | MÁRCIUS 31. – ÁPRILIS 6., csütörtök-szerda, naponta 17:30 Szuperhősök | 20:00 Minden rendben ment
• Művészetek Háza, Béke-terem: MÁRCIUS 24-30., csütörtök-szerda, naponta: 16:15 Kivándorlók | MÁRCIUS 24-27.,
csütörtök-vasárnap, naponta: 19:00 Mephisto | MÁRCIUS 28-30., hétfő-szerda, naponta: 19:00 Párhuzamos anyák
| MÁRCIUS 31. – ÁPRILIS 6., csütörtök-szerda, naponta 15:30 Foglalkozása:
Szülő | 17:15 A világ legrosszabb embere | 19:30 Intenzív találkozások
• Cinema City: MÁRCIUS 24. – MÁRCIUS
30., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – A rosszfiúk | Batman | Clifford,
a nagy piros kutya | Encanto | Énekelj! 2.
| Halál a Níluson | Katonadolog | Kilakoltatás | Licorice Pizza | Moonfall | Péter Meseországban (csak hétvégén) | Pirula Panda
| Uncharted | Út a díjesőig | Vegyél el

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában március 27-én, vasárnap 16 órától
a hejőcsabai római katolikus templomból közvetítenek. A szentmisét bemutatja: Tóth Béla kórházlelkész

den nyitották meg azt a kiállítást, amelynek képanyaga páratlan kutatási eredményeket mutat meg: időutazásra hívja a látogatót, amely
során az bepillantást nyerhet az 1980-as évek megyei hétköznapjaiba. Az épített örökségünk több helyen a mai napig nem változott,
szemben az életmódunkkal, ami gyökeresen átalakult – ezek mind
visszaköszönnek a képekről. A tizennégy tablóból álló gyűjteményt
két héten át tekinthetik meg az érdeklődők, utána pedig a teljes országos kollekció részeként online lesz elérhető. Fotó: Mocsári László

Zenés jótékonykodás
A Miskolc Dixieland Band
vezetője március 29-én, kedden 18 órától tartja jótékonysági estjét a Népkerti
Vigadóban.
– Csepp a tengerben, de
megpróbálok tenni értük –
mondta el megkeresésünkre
a jazzklarinétos, aki annak a
miskolci kislánynak és édesapjának kíván ezzel segítséget
nyújtani, akik hosszú és körülményes bírósági procedúra
után leltek végre nyugalomra. A gyermekelhelyezési pereskedés, továbbá a rájuk maradt hitelek azonban komoly
anyagi kihívások elé állították
őket.
Az önálló est célja – a művész szándéka szerint –, hogy
bemutassa, milyen hatással

voltak rá bizonyos zenei stílusok. Balla Miklós a legkülönfélébb – akár a popzenéből is
ismert – dallamok feldolgozásával szeretné felvonultatni
zenei világát. A rendezvény
teljes bevételét jótékonysági célra ajánlják fel. A vendég
Szécsi Viktória énekes lesz,
közreműködik Balla Regina.
A rendezvény fővédnöke Barkóczi István a Fux Zrt.
tulajdonosa, vezérigazgatója. Támogatójegyek kaphatók
a Filharmónia Magyarország
Nonprofit Kft. miskolci irodájában (Kossuth Lajos utca 3.),
valamint a helyszínen elhelyezett gyűjtőhelyen.
Támogatás utalható az OTP
11773346-02114161
számú
számlára.
MN
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„FÜSTÖS” KONCERT. Egy hamisítatlan amerikai blueskoncert hangulatát idézte meg
Little G Weevil a Görömbölyi
Művelődési Házban. A magyar
zenész a stílus mélységeit az
USA-ban sajátította el, ott vívta
ki a nemzetközi elismerést. Különleges előadásmód, egyedi
történetmesélés, anekdotázás
tette varázslatossá az estét a
dalok mellett; egy nemzetközileg a stílus legmagasabb szintjein elismert művész mesélt
emberközeli sztorikat amerikai
kalandjairól. Little G Weevil hozzánk K. C. Brown szájharmonikással érkezett; gitárok, lábdob,
szájharmonika és ének adták
össze az akusztikuskoncert-élményt. A zenészeket a Miskolci
Kulturális Központ Nonprofit
Kft. hívta meg Görömbölyre.

A MISKOLCI NEMZETI
SZÍNHÁZ MŰSORA
MÁRCIUS 26., szombat | 11:00 Kakaókoncert – beavató kamarakoncert,
Nagyszínház, nézőtéri társalgó | 15:00 A
Mester és Margarita, Déryné Széppataki Róza-bérlet, Nagyszínház | 19:00 Linda
Vista, bérletszünet, Kamara
MÁRCIUS 29., kedd | 16:00 Rózsavölgyi
Zsuzsanna: Öreg tó, Imre Zoltán-program, Játékszín | 19:00 Producerek, bérletszünet, Nagyszínház
MÁRCIUS 30., szerda | 19:00 Bolha a
fülbe, bérletszünet, Nagyszínház, érzékenyített (jelelt, narrált) előadás | 19:00
Gépnarancs, Játékszín
MÁRCIUS 31., csütörtök | 18:00 Bolha a
fülbe, Herman ifjúsági bérlet, Nagyszínház
| 19:00 Gépnarancs, Játékszín
ÁPRILIS 1., péntek | 19:00 A Revizor,
bérletszünet, Nagyszínház
19:00 Élektra, Játékszín
ÁPRILIS 2., szombat | 10:00 Hamupipőke, bérletszünet, Kamara | 19:00 A Mester és Margarita, Szemere Bertalan-bérlet, Nagyszínház

HARANG-HÍREK

FOTÓKON A BORSODI SZOCIALIZMUS. A megyei levéltárban ked-

program

Miskolci Napló

Életének 74. évében elhunyt Buzgán József nyugalmazott plébános. Március
30-án temetik szülőfalujában,
Hejőkeresztúron. Március 27én lesz a hejőcsabai Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom búcsúja. Az ünnepi
szentmisét, amely 11 órakor
kezdődik. 27-én délután 3 óra-

kor élő kereszt
úti ájtatosság
lesz a fiatalok előadásában a
Kálvárián. Újdiósgyőri szabadtéri keresztút lesz a Szent
Imre-templom körüli parkban 27-én, vasárnap 16.30-kor.
Utána szentmise 18 órakor.
Az adventista egyház szervezésében indul előadássorozat Végidei próféciamagyarázatok a Biblia fényében
címmel. Az első alkalom: április 2-án délután három órától a II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban
lesz, ahol Tokics Imre tart
előadást Háború, béke, világ
vége? címmel.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
MÁRCIUS 28., hétfő 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Miskolci
Napló (riportmagazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés
(12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin)
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
MÁRCIUS 29., kedd 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek (12) 19:00 Miskolc Ma ism.
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
Szemtanú (bűnügyi magazin) (12)
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
MÁRCIUS 30., szerda 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Basszuskulcs
(zenei magazin) ism. (12) 19:00 Miskolc
Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12)
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
MÁRCIUS 31., csütörtök 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:00 Közgyűlés (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12)
18:25 Promenád (kulturális maga-

zin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15
Időjárás-jelentés (12)
19:25 KaTedRa (diákmagazin) (12)
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
ÁPRILIS 1., péntek 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Suhanj velem!
(autós magazin) ism. (12) 19:00 Miskolc
Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12)
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
ÁPRILIS 2., szombat 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin)
ism. (12) 19:00 Krónika (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 KaTedRa ism. (12)
20:00 Krónika (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
ÁPRILIS 3., vasárnap 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12)
18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó
ism. (közéleti magazin) (12) 19:00 Krónika (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Szemtanú ism. (12) 20:00 Krónika (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25
Film (12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ÖN IS HIR DETHET

Keresse hirdetésszervezőinket!
Nagy-Deák Viktória

Putnokiné Batta Zsuzsanna

értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

értékesítési munkatárs
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

Hirdetés

Napszolár Kft.
Kandallóépítéshez,
gépészeti munkához
keresünk segédmunkást.
Miskolci lakos (jogositvánnyal

rendelkező) jelentkezését várjuk
a kandallosbolt@gmail.com-ra,
fényképes önéletrajzot kérünk.

06 30 303 8648

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink! Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes
áron a Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

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

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

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

Inter-V Kft. munkatársakat keres
GÉPLAKATOS és
ESZTERGÁLYOS
munkakörbe.
Feltétel:
műszaki végzettség,
műszakirajz-olvasási készség.
Szakmai önéletrajzokat a
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
e-mail-címre várjuk.

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

12 mozaik

Miskolci Napló

2022. március 26.
12. hét | XIX. évfolyam 12. szám

Könyvújdonságok a Géniusztól

Ismét
zubog
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Az enyhe időjárásnak és a Hámori-tavat borító jégpáncél felolvadásának köszönhetően újból
üzembe helyezte a lillafüredi
vízesést a héten a MIVÍZ. Mint az
ismert, a vízesést a Szinva-forrás
táplálja, ez adja a természetes
vízhozamot. Ez azonban időszakos, hiszen sok függ attól, hogy
a bükki karsztban mennyi víz
gyülemlett fel. A vízszolgáltató
emlékeztet, több mint egy évtizede telepítettek egy szivattyút
a Hámori-tóba, aminek segítségével egy vezetéken keresztül
vizet emelnek át a patakmederbe közvetlenül a vízesés fölött. A
csapadék hiánya és az alacsony
karsztvízszint miatt jelenleg is
ennek a szerkezetnek köszönhetően üzemel a népszerű látványosság, a lillafüredi vízesés.
Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

Ezen a héten Nérót (5475.), 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: 2022. március 30. 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

Sudoku

Akkor és most. Az őskohó hazánk egyetlen kohóipari műemléke, de
hozzá hasonló ipari emlék Európában is csak három található. A kohó
története a XVIII. századra nyúlik vissza. Fazola Henrik lakatosmester 1770-ben Miskolc-Ómassa területén, Mária Terézia engedélyével,
az általa felfedezett bányákra, illetve a térségben található hatalmas
erdőségekre alapozva vasművet épített. Fia, Frigyes előbb a Garadna-patak mentén 1810-1812 között megépített egy duzzasztógátat,
mellyel létrejött a Hámori-tó, majd 1813-ban Újmassán egy korszerűbb kohót, vasművet telepített. A kohót 1831-ben átépítették, majd
– a vasgyár 1870-es indulása után – 1872-ben befejezte működését.
A következő évtizedekben a nagyolvasztó romba dőlt, de a diósgyőri
kohászati üzemek támogatásával a XX. század közepén rekonstruálták. Az építmény Magyarország legrégibb ipari műemlékeként vált
közismertté hazánkban és határainkon túl. A kohó mellett áll a Massa Múzeum és a műemlék vasverő is. (Tajthy Ákos szövege, Horváth
Csongor fotója, a régi felvétel forrása: Fortepan/ Németh Tamás)

Bekerülés helye: Bercsényi M. u.
Fajta: keverék
Kor: 8 év
Neme: kan
Szín: fekete-barna
Súlya: 29,30 kg
Magasság: 45 cm
Hirdetés

Néró már régóta vár befogadó
családra. Szépen sétál pórázon,
tűr minden irányítást. Idős kora
ellenére nagyon jó állapotban
van. Kész arra, hogy hűséges
társ és házőrző lehessen ismét.
Egyedüli kutyának ajánlott.

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.

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) Sok mindent remél a héttől, de
lehet, hogy valaki keresztülhúzza a számításait, legyen
szó karrierről vagy házimunkáról. Panaszkodás helyett
dobja be minden energiáját, így az esték szabadak lehetnek.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Legyen óvatos, amikor
új ismeretséget köt, mert a barátságos természete áldozatként tüntetheti fel mások szemében. Gondolja
át, mielőtt valakinek személyes információkat ad ki magáról!

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Kicsit úgy érezheti, megrekedt. Egy családtagjával folytatott beszélgetés segíthet kirántani önt a gödörből, és megmutatja azt az
irányt, amit követnie kell a céljai felé. Az útra csak maga tud rálépni.

Bika (04. 21.–05. 21.) Ráférne most önre az aktív
pihenés. Találkozzon a barátaival, ez mindenkinek jót
fog tenni. A hét végére ön is rózsásabban látja majd a
helyzetet, és a kimerültséget is mintha csak elfújták volna.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Szeretne végre lezárni egy
családi ügyet, de úgy érzi, ön az egyetlen, aki hajlandó is tenni ezért. Lehet, hogy jobb, ha egy kicsit rájuk
hagyja a dolgot, talán akkor ők is észhez térnek.

Bak (12. 22.–01. 20.) Romantikus hangulatban telik
a hét eleje. Ha megtehetik, töltsenek sok időt együtt:
tervezzenek közös programokat, bújjanak el a világ
elől, ennyi törődés kijár a kapcsolatuknak.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Nem szeret hazudni, de kínos
kérdések esetén képtelen megmondani valakinek az
igazat. Vigyázzon, mert később számonkérhetik önön,
miért ködösített, és még kellemetlenebb helyzetbe keveredhet.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Segítséget kérni nem szégyen, ön mégsem szívesen teszi. Ne érezze magát kellemetlenül, forduljon valaki olyanhoz, akiben megbízik, és akinek fordított esetben ön is gondolkodás nélkül segítene.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Egy kellemes utazás teheti élvezetesebbé a hétvégét. Noha nem nagy kalandról
van szó, , a társaság miatt emlékezetes lesz ez az út,
kellemes emlékekkel és gazdagabb világképpel ér haza.

Rák (06. 22.–07. 22.) Egy közeli barátja kér segítséget öntől, és bár az idő önnek nem a legjobb, nincs
szíve nemet mondani neki. Segítsen neki, csak így tud
elszámolni a lelkiismeretével. Fordított esetben ő is ezt tenné önért.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Aggasztja egy probléma,
amivel ön megtanult együtt élni, de attól tart, hogy
elijeszthet valakit, aki fontos az ön számára. Ha az ő érzései is olyan erősek, mint az önéi, akkor ki fog tartani ön mellett.

Halak (02. 20.–03. 20.) Mindent előre eltervez, de
a dolgok irányítása kicsúszik a keze alól. Szerencsére
jó abban, hogy alkalmazkodjon az új helyzetekhez, a
kulcs abban rejlik, hogy ne ragaszkodjon az elképzeléseihez.

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

