Miskolci Napló
Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

KÉSZ ÖTLETTEL ÉRKEZTEK

SZERVIZPONTOK
BRINGÁSOKNAK

Második helyezést ért el az I. Miskolci Ötletmaratonon a Szebb
Miskolcért csapata. A fiatalok céltudatosan érkeztek a többnapos rendezvényre, hiszen ők már korábban is szerveztek
önkéntes szemétszedő-szemléletformáló akciókat a városban, hogy kicsit megtisztítsák a közterületeket. Az Ötletmaraton segített nekik ezt továbbgondolni, stratégiát építeni,
nem mellesleg több új együttműködést indítottak el a rendezvénynek köszönhetően. Cikk az 5. oldalon

A Szent István téren állították fel az első miskolci kerékpáros szervizpontot kedden. A berendezésen a nyomásmérővel ellátott pumpa, a gumileszedő és mellette
minden olyan szerszám megtalálható, ami egy meghibásodott bringa javításához szükséges lehet. Az első
oszlopot még kilenc további követi. Cikk a 4. oldalon

Javuló közbiztonság
Az elmúlt tizenkét év legjobb adatairól számolt be
a csütörtöki közgyűlésen a
miskolci rendőrkapitány, de
a rendészet is jól teljesített
tavaly.
A Miskolci Rendőrkapitányság éves beszámolójából kiderült, hogy tavaly több
mint 11 százalékkal csökkent
a Miskolcon elkövetett, regisztrált bűncselekmények
száma. A felderítési arányban
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FUTÓK HÉTVÉGÉJE

Ha a sportokat nézzük, a futásé volt a főszerep az elmúlt
hétvégén Miskolcon. Egyrészt nálunk is megtartották
a Futókörök napját az újonnan átadott népkerti pályán,
ahol a városlakók csaknem ezer kilométert tettek meg
összesen egy nap leforgása alatt. De a profiknak is kínált
versenyzési lehetőséget a borsodi megyeszékhely, hiszen negyedik alkalommal rendezték meg a Kassa-Miskolc ultramaratont. Összeállításunk a 9. oldalon

Ismét virágfák díszítik a sétálóutcát

vagy például a rablások számában az elmúlt 12 év legjobb
eredményét érték el a helyi
rendőrök.
„Büszke vagyok” – mondta
Miskolczi István rendőrkapitány, méltatva kollégái és elődje, Bogyay Ferenc munkáját.
Hozzátette, nem dőlnek hátra,
például az új pszichoaktív szerekkel való visszaélések terén,
illetve a közlekedési helyzet javításában is van még tennivaló.
Folytatás a 3. oldalon

Majdnem az, de még nem az
Miközben elkészült Miskolc első tisztán elektromos busza, a város útjait
a kocsi egy régebbi típusa
rója tesztjelleggel.

Az utazóközönség is kipróbálhatja szerda óta – méghozzá díjmentesen – azt az
elektromos tesztbuszt, ami
még május 11-én, a Tiszai
pályaudvaron rendezett járműkiállításon mutatkozott
be a miskolciak előtt. A BYD
K9UB DW típusú jármű egy
régebbi változata annak a
modellnek, melyből az év folyamán Miskolcon forgalomba állhat majd tíz darab.
A tesztbusz az elmúlt napokban a 3A-s járaton köz-

lekedett, szombaton és vasárnap az ötös, hétfőn és
kedden pedig a négyes viszonylat útvonalán jár majd.
Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, az
MVK még tavaly nyert meg
egy pályázatot a Zöld busz
projekt keretében, ennek
köszönhetően érkezik Miskolcra tíz elektromos busz,
és a töltésükre alkalmas infrastruktúra is kiépül a közlekedési cég telephelyén. Az
első járművet Kínában gyártották, a további kilenc teljes
egészében Komáromban készül majd. A tervek szerint
ősszel már mindegyik forgalomba állhat.
MN

A tesztbusz már jár, az elektromos járművek ősztől közlekednek

Színesek, üdék és egész nyáron a főutca díszei lesznek a virágfák. Fotó: Mocsári László

A Városgazda munkatársai szerdán hozzáláttak a régről
ismert – és a tavaly nyárig már szinte elfeledett – virágfák
kihelyezéséhez.
Idén is több mint húsz virágfa
díszíti tavasszal és nyáron a Széchenyi utcát. Czifrusz Natália,
Miskolc főkertésze lapunknak
elmondta, a berendezésekre idén
petúniát, hajnalkát, lobéliát, büdöskét, zsályát, szúnyogűzőt és
futómuskátlikat ültettek.
– A cél az volt a növények ös�szeválogatásánál, hogy a szerkezeti felületeket minél inkább el-

fedjék – árulta el a szakember,
egyúttal hangsúlyozta, olyan
helyekre rakják a „fákat”, ahol a
legkevésbé akadályozzák majd a
forgalmat, a vendéglátóegységek
árufeltöltését és működését.
– Fontosnak tartottuk, hogy
Miskolc virágos legyen. Ezért
tűztük ki azt a célt, hogy a korábban bevált és a miskolciak
által megkedvelt virágfák ismét

Dayka-átkötés: bontásokkal indul
A Petőfi és a Meggyesalja utcák közötti munkaterületet
csütörtökön adták át a kivitelezőnek.
A napokban megkezdődik
a Dayka Gábor utca meghos�szabbítását célzó, a Petőfi Sándor, a Meggyesalja, a Rácz
György utcákat, valamint a
Kálvin János utca elejét érintő
beruházás – közölte szerkesztőségünkkel a polgármesteri
hivatal sajtóosztálya pénteken.
A munkaterület átadását követően az első fázis – értelemszerűen – bontással indul a Petőfi
és a Meggyesalja utcák közötti
tömb belsejében, melyek ideiglenesen zavarhatják majd a
környező utcák gépjármű-, illetve gyalogosforgalmát. Emiatt a beruházó a közlekedők
türelmét, megértését kéri – áll

a közleményben. Ahogyan arról lapunkban már korábban
beszámoltunk, a beruházás
eredményeként a Dayka utca
meghosszabbításaként létrejövő kétsávos váltja ki jövő tavasztól-nyártól a Rácz György
utcai közlekedést. Az önkormányzat hangsúlyozta, a fejlesztés célja a belváros és a

Szent István tér környezete
forgalmi terhelésének csökkentése.
A bontás és építés időszakaiban a környéken élőknek és
közlekedőknek a tehergépjármű-forgalom megnövekedésére, sávlezárásokra is számítaniuk kell.
MN

Bontással kezdődik a Dayka Gábor utca meghosszabbítása. Fotó: J. Á.

SZURIKÁTABÉBIK ÉRKEZTEK.
Szurikátakölykök születettek a
Miskolci Állatkertben. Azt, hogy
pontosan mikor jött világra a két
kölyök, pontosan még a gondozók sem tudják, hiszen az emberi
szemektől távol, egy föld alatti
üregben indult el életük, és ott
is nevelkedtek. „Tapasztalataink
szerint háromhetes koruk körül
bújnak elő először. Ebből arra
következtetünk, hogy március közepe-vége környékén születhettek meg” – mondta lapunknak a
Miskolci Állatkert gyűjteményi vezetője. Veress Tamás hozzátette:
így már 12 főből áll a Vadaspark
szurikátaközössége. Mivel a szabadban is nagyobb családi kommunákban élnek ezek az állatok,
a Csanyikban is arra törekszenek,
hogy erre lehetőségük legyen.
Fotó: Juhász Ákos

a város utcáit díszítsék – hangzott el a Velünk a Város frakcióvezetőjétől az Erzsébet téren
tett látogatásakor. Simon Gábor
felidézte: a városvezetés a szűkös
anyagi keretei ellenére határozta el néhány esztendeje, hogy a
2010-es években a feledés homályába merült üde és kedves díszítőelemeket visszahozzák az életünkbe – erre egészen tavalyig
kellett várnunk.
Nem csupán a Széchenyi utcára most kihelyezett huszonkét darab architektúrát, hanem

a fennmaradó több mint harmincat is a Debreczeni Márton
Mezőgazdasági és Földmérési
Szakképző Iskola diákjai és tanárai ültették, nevelték, helyezték el a virágtartókban, ápolták
és gondozták mindaddig, míg
a növények meggyökereztek –
összesen ötvenöt virágfa landol
ugyanis belátható időn belül a
városgazdás platókról a település
egyéb pontjain, melyeket az illetékes városatyák önkormányzati képviselői alapjukból finanszíroznak.
BÓDOGH DÁVID
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Drágul a taxitarifa Miskolcon is

HÍREK RÖVIDEN
Jegyzői fogadóóra. Ignácz
Dávid, a miskolci önkormányzat
jegyzője
lakossági fogadóórát tart június 1-jén, szerdán 15 órától a
városháza dísztermében. Az
eseményre sorszámosztás
május 30-án lesz reggel nyolc
órától a polgármesteri hivatal Hunyadi János utca 2. sz.
alatti portaszolgálatán. A fogadóórára 10 sorszám osztható ki.

A miskolci taxitársaságok kezdeményezésére módosultak a
tarifák. A lapunk által megkérdezett sofőrök azt mondták, muszáj emelni, nekik is
drágább lett az élet, de hogy mi
lesz a benzinárstop felfüggesztése után, abba inkább bele
sem mernek gondolni.
Legutóbb 2018-ban módosították a taxiszolgáltatásért felszámítható díjat szabályozó
miskolci rendeletet. Akkor a taxisok érdekvédelmi képviseletét
is ellátó Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) kezdeményezte
a módosítást, négy éve 450 forintra módosult az alapdíj, kilométerdíjat akkor 280 forintban,
a várakozási díjat pedig percenként 70 forintban állapították
meg.
Ezek a tarifák 2018 óta nem
változtak. Nemrégiben azonban
három taxitársaság – a Nonstop,
a Best of és a Fortuna-M – kezdeményezte a rendeletmódosítást. Gönczfalvi János, a Nonstop Taxi ügyvezetője lapunknak
azzal indokolta, hogy az elszabadult infláció és az üzemanyagárak emelkedése mellett nekik
komoly javítási és fenntartási
költségekkel is számolniuk kell.
Emelkedő költségek
A szervízdíjak „iszonyatosak”, fogalmazott, az alkatrészek
pedig ma már dupla annyiba kerülnek, mint akár csak egy éve.
A leghúsbavágóbb azonban: 10
évesnél idősebb autót nem használhatnak, az újak most nagyon
drágák, a szintén sokba kerülő

Az árak emelkedését a taxisok is megérzik. Fotó: Mocsári László

használtakat pedig nem érdemes megvenni, ha 1-2 éven belül
le kell cserélniük.
– A jelenlegi tarifák mellett
legalább 800 ezer forintot kellene
behoznia egy sofőrnek havonta,
hogy a 200 ezer forint körüli fizetést megkapja. Ehhez 20-25
napot kellene dolgozniuk, akár
napi 12-14 órában. Ez lehetetlen,
ilyet nem lehet csinálni. Emelni
kell, különben nincs megélhetés
– vezette le az ügyvezető.
A csütörtöki közgyűlésen –
a taxisok kérésére – az a döntés született, hogy a legmagasabb hatósági áras egységdíj
700 forint legyen, a viteldíj 320
forintra nő kilométerenként,
a várakozási díj pedig percenként 80 forintot tesz ki. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mint ismert, Budapesten május elejétől drágultak a taxik viteldíjai, az alapdíj 700-ról 1000
forintra, a kilométerdíj 300-ról
400-ra, a percdíj pedig 75 forintról 100 forintra nőtt a Fővárosi
Közgyűlés döntése alapján.
Taxisokat kérdeztünk
– Ugyanannyiba kerül nekem az üzemanyag, vagy a szalonból kihozott autó, mint a
pestieknek. Szerintem kevés is
ez az emelés, de hogy emelni
kell, az biztos – mondja az épp
utasra váró Bertalan, amikor
taxisokat kérdeztünk az emelkedő díjakról. Elmondta, még
azt is "benyeli" akár, hogy egy
rövid időre visszaesik a forgalom, de bízik abban, hogy „aki
eddig taxizott, az előbb-utóbb
vissza fog térni hozzánk”.

– Ha valóban növekednek a
jövedelmek, akkor az én fizetésem miért ne emelkedhetne?
Én is szeretnék többet keresni,
mert most még a reálértékét
sem tudja megtartani a fizetésem – mondja.
Neve elhallgatását kérő kollégája előre tekintett, amikor felvetette: amint megszűnik a július elejéig tartó benzinárstop, és
felszalad 6-700 forint környékére
az üzemanyagok ára, akkor jönnek csak igazán a gondok.
– De a benzin ára csak egy
dolog; a boltokban akár hetente 10-20 százalékkal több pénzt
kérnek el egy-egy termékért.
Mi ugyanúgy járunk vásárolni, mint más, az élelmiszer nekünk is drága. A taxisoknak
számolni kell aztán az alkatrészárakkal, a kötelező bizto-

sítással. Hadd ne soroljam tovább – fogalmaz.
Másikuk azt mondja, a miskolci fizetéseket figyelembe
véve a 700 forint alapdíj normálisnak tűnik.
– A viteldíj még akár magasabb is lehetne szerintem, a 40
forintos emelést minimálisnak tartom – teszi hozzá (ő sem
szerette volna, ha megjelenik a
neve a cikkben – a szerző). – Ha
az üzemanyag- és alkatrészárakat, vagy a csillagos eget verdeső szerelési díjakat nézem,
akkor azt mondom, nem elegendő az emelés.
„Hogy mi lesz akkor, ha kivezetik a benzinárstopot? Baj. Még
kevesebb lesz a bevétel, kevesebb
marad a háztartásban, amit félre
lehet tenni, például a következő
autóra” – mondja.
KUJAN I.

Szociális feladatot ellátó civilszervezeteket támogatnának
Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága pályázatot
hirdet szociális feladatot
ellátó civilszervezetek és
nyugdíjas szervezetek támogatására.
Támogatásra olyan miskolci székhelyű, Miskolc város
közigazgatási határain belül
működő – szociális, fogyaté-

kosügyi jellegű feladatokat ellátó – jogi személyek pályázhatnak, akiknek cégbírósági
vagy más nyilvántartási kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett
cél. Továbbá az alábbi kritériumoknak megfelelő nyugdíjas
szervezetek:
a) Miskolc Megyei Jogú Városban működő, nyugdíjasokat tömörítő, érdekeiket képviselő, az egyesülési jogról, a

közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civilszervezetek, melyek céljában, tevékenységi körében szerepel az idős
korosztály támogatása, segítése, számunkra közösségi programok szervezése.
b) Miskolci székhelyű intézmények, amennyiben a pályázat céljának megfelelő tevékenységet is végeznek.

A pályázók a támogatást
működési költségeikre, pályázati önrészként és szakmai
programokra igényelhetik.
A pályázat témája: Elsősorban hátrányos helyzetbe
került családokat támogató
programok, munkanélküli
problémák, drog- és szenvedélybetegek kezelését, hátrányos és veszélyeztetett
gyermekeket, fogyatékos személyeket, időseket és szociálisan rászorultakat segítő

programok szervezése és lebonyolítása.
A pályázat beadási határideje: 2022. június 10.
A részletes pályázati kiírás,
a kötelezően kitöltendő pályázati adatlap és mellékletei a
www.miskolc.hu honlapról letölthetők, valamint a Miskolc
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Főosztály Szociális és Köznevelési Osztályán (Miskolc, Petőfi u. 39.) beszerezhető.

Ösztönzik az értékteremtést.
Idén is meghirdette Mecénás
pályázatát a város kulturális
életének gazdagítására Miskolc önkormányzata. Bazin
Levente, a Velünk a Város önkormányzati képviselője lapunknak elmondta, az önkormányzat az értékteremtést
szeretné ösztönözni ezekkel
a pályázatokkal. Mint kiemelte, a felhívásra összesen 118
pályázat érkezett, ebből 112
darab pályázatot ítéltek meg
sikeresnek. A nyertesek között összesen 8,3 millió forintot oszthattak szét. Az idei pályázat különlegessége, hogy
idén 8 olyan sportolót támogat a város 2 millió forinttal,
aki valamilyen világszínvonalú versenyen vagy ranglistán
szerepel.
Tűzoltó lehetsz! Ismét a legkisebbekről szól a katasztrófavédelemnél a gyermeknap.
Miskolcon a belvárosi (Dózsa
Gy. u. 15.) és a vasgyári (Kerpely A. u. 12.) hivatásos tűzoltó-parancsnokság kapui nyílnak ki a látogatók előtt. A nap
folyamán a tűzoltók több próbariasztást is tartanak, így az
emeletről lecsúszó tűzoltókkal és szirénázó tűzoltóautókkal egyaránt találkozhatnak az
érdeklődők. Az tűzoltólaktanyák ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogathatóak 10 órától egészen 16 óráig.

NÉVADÓ. Katonai díszszakasz tiszteletadás mellett nevezték el
Sassy Csabáról, költőről, íróról, „a tízeshonvédek igazi nagy krónikásáról” a Herman Ottó Gimnázium tornacsarnoka mellett található
teret múlt szombaton, vagyis a honvédelem napján. Az eseményen
Szopkó Róbert, a 10-es Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke
úgy fogalmazott, Sassy Csaba egy olyan állampolgár volt, aki nagyon
szerette Miskolcot, és szívügyeként kezelte az Avas felvirágoztatását. Fotó: Mocsári László
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Felerősítik a hangjukat
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Fókuszban a biztonság és a közlekedés

Programjaikhoz hangosítóberendezést, a közelgő gyermeknapra pedig labdákat ajándékozott a Mesevár Óvoda
számára a MIHŐ Kft.

A rendőrségi mellett rendészeti beszámolót is hallhatott a
közgyűlés.

A nevelési intézményben
kiemelt figyelmet fordítanak
a környezetvédelemre és a
környezettudatosságra való
nevelésre. Mint Kovalik Péterné óvodavezetőtől megtudtuk, évente kétszer tartanak
olyan családi délutánokat is,
ahol a hatalmas udvarukon
változatos
programokkal
várják az ovisok családjait.
Ezeken az eseményeken pedig jól jön a hangosítás.
– Régi már a kapcsolatunk a MIHŐ-vel, a vállalat
több alkalommal támogatott minket valamilyen formában. Most hangfalakat
és mikrofonszettet kaptunk,
szeretnénk ugyanis élménydúsabbá tenni a programjainkat – tette hozzá.
Bernáthné Barczi Judit, a
MIHŐ Kft. koordinációs és
kommunikációs főmunka-

Az önkormányzati rendészek
szintén jó évet zártak, bár Vincze
Csaba igazgató elmondása szerint „nehéz és sűrű” időszak áll
mögöttük. Hogy megtartsák a
munkatársakat, béremelést hajtottak végre tavaly, növelték a
közterületekre
kivezényelhető kollégák számát. Egy év alatt
több mint negyvenkétezerszer
intézkedtek. A rendőr-rendész
párosok közterületi jelenlétét a
város nyolcvan millió forinttal
támogatja. A rendészeti vezető
elismerően szólt a rendőrséggel
való szoros együttműködésről és
a kamerarendszer hasznáról is.
A Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság is elkészítette
2021-es beszámolóját. A 118 fős
állomány tavaly 873 tűzesethez
és 974 műszaki mentéshez vonult ki. Ez összesen 1847 eset.
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társa is megerősítette, évtizedek óta szoros kapcsolatot
ápolnak a központjuk szomszédságában, a Könyves Kálmán utcában található óvodával.
– Rendszeresen hozunk
nekik ajándékokat, ők pedig
szívesen jönnek a mi rendezvényeinkre – mondta,
majd hozzátette, az óvoda
vezetésétől mindig megkérdezik, mire van éppen a legnagyobb szükség, és igyekeznek ebben segíteni.
– Mivel a járvány csillapodásával újra tudnak programokat szervezni, ahová a
szülőket is várják, ezért kérték a hangosítóberendezést.
Ráadásul hétvégén gyermeknap lesz, ezért a kicsik számára labdákat vásároltunk
– mondta.

SIMON GÁBOR,
VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓVEZETŐ
A miskolci polgárok
vagyon- és életbiztonságának javítása az egyik
legfontosabb
feladat
számunkra, lehetőségeinkhez mérten mindent
meg is teszünk a még
jobb eredmények elérése érdekében. A város például nyolcvan millió
forinttal támogatja a rendőrséget, hogy a rendészekkel közös párosaik közterületen szolgálatot láthassanak el. Azt gondolom, hogy a
rendőrség is mindent elkövet a bűnüldözés és
-felderítés terén, köszönjük a szolgálatukat. A
rendészet ugyan némileg kisebb létszámmal,
de a belső átalakítás eredményeként sokkal
több, utcára vezényelhető munkatárssal végzi
a munkáját. És eredményesen! Tavaly mintegy
nyolcezerrel többször intézkedtek, mint az előző években, összesen negyvenkétezerszer.
Az MVK helyzetét illetően azt tudom elmondani, hogy tavaly a pandémia miatt jelentősen csökkent az utasok száma, miközben
a kormány – ahogy 2019 óta minden évben
– nulla forintot adott a miskolci közösségi
közlekedés fenntartására. Az önkormányzat viszont erején felül teljesített, hiszen közel
hárommilliárd forintot biztosított a járatok
közlekedésére. Ilyen mértékű támogatás soha
korábban nem volt, mi gyakorlatilag megdupláztuk a korábbi összegeket. De tudjuk, hogy
még ez is kevés, az elvonás mellett a drasztikusan elszállt energiaárak miatt például. Azonban az önkormányzati támogatás ellenére közel ötszázmillió forint veszteség keletkezett a
cégnél – hogy, hogy nem, 2019-ben még en�nyi volt az állami támogatás. Ha legalább ezt
a szintet tartották volna, akkor ez a veszteség
nem képződik. Mi is tudjuk, hogy sűríteni kell
a járatok számát, hiszen nő az utasszám – hamarosan döntés születhet tehát arról, hogy a
szeptemberi iskolakezdésre egy finomított
menetrendet vezessünk be Miskolcon.

Folytatás az 1. oldalról

KUJAN ISTVÁN

Régi és gyümölcsöző a kapcsolat. Fotó: Horváth Csongor
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Gratuláltak a rendőröknek
A rendőrségnek a két nagy frakció egyöntetűen gratulált, a rendészeti beszámolót viszont nem
fogadta el a Fidesz-KDNP (ennek
okáról Hollósy András nyilatkozott, lásd lent). Szilágyi Szabolcs
(Velünk a Város), a Rendészeti Bizottság elnöke a „megalázóan alacsony” rendőri bérek miatt szólalt
fel, de azt is elmondta, hogy a seriffrendszer filozófiáját alapvetően tudná támogatni, viszont Miskolcon nem működött jól, ezért
alakították át. Az ellenzékiek leginkább ezt kritizálták.
Új közszolgáltatási szerződést kötött meg az önkormány-

HEGEDŰS ANDREA,
VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES
Nem hagyom itt
Miskolcot, csupán magasabb szinten, az országgyűlésben fogom
képviselni. A közgyűlésen a rendvédelmi
szervek
beszámolói
korrekt képet mutatnak városunk helyzetéről, támogattam és
köszönetet mondtam az elvégzett szolgálatukért. A statisztikai kimutatások alapján
csökkent a bűncselekmények és a tűzesetek
száma, de egy ilyen nagy városban van és
lesz is feladatuk bőven. Erőn felül teljesítenek, a létszámhiány és a kellő anyagi megbecsülés hiányában is értünk dolgoznak.
A parlamentben is változatlanok a célok:
a választókerületben az eddig elvégzett fejlesztések megőrzése, a folyamatban lévő
lakossági kérések teljesülése és a megkezdett munkák zökkenőmentes folytatása. A
2022-es vállalási ütemtervet egyeztettem
polgármester úrral, bejárást tartottunk,
hogy személyes jelenlétem nélkül is teljesüljenek a választókerületi igények. Például játszóterek és kutyafuttatók épüljenek, szeretnénk kialakítani egy szabadtéri
színpadot, járdák, lépcsősorok, parkolók
épülhetnek, újulhatnak meg. Nagy-Miskolcban gondolkodom, valamint szabad,
demokratikus és európai Magyarország
létrehozása a cél a Fidesz és a NER elleni küzdelemben minden törvényes eszköz
használatával. Képviselnem kell mindenkit, aki változást akar, aki megszenvedi az
előttünk álló fideszes jövőt, aki keserves
árat fog fizetni a kormány esztelen osztogatásáért, a kampányban kiszórt ezermilliárdokért. Az önkormányzatoktól elvont
források visszaadására, a kampányígéretek betartására rendszeresen emlékeztetni fogom a miskolci fideszes országgyűlési
képviselőket.

Veres Pál polgármester elmondta, nagy számban keresik meg befektetők Miskolcot. Fotó: M. L.

zat és a MIHŐ, erre azért volt
szükség, hogy a távhőszolgáltató cég pályázni tudjon a következő években TOP Plusz forrásokra, amikből fejleszthetik a
távhőrendszert.
Az MVK Zrt. tavalyi évre vonatkozó közszolgáltatási jelentését is meghallgathatták a városatyák. Az előterjesztésből
kiderült, hogy a közlekedési vállalat 2021-ben közel 8 milliárd
forint bevételt ért el 8,4 milliárd
forint ráfordítás mellett. A vesztesége a cégnek így megközelítette az 500 millió forintot. Demeter
Péter vezérigazgató elmondta, a
legnagyobb nehézséget a járvány
okozta a cég számára, miközben
400 ezer kilométerrel többet futottak járműveik, főleg az Y-híd
építése okán tett kerülőutak miatt. Elmondta azt is, hogy növekszik az utasok száma, és így a
jegybevétel is. Az ellenzék szerint

nem az elmaradó jegybevétel miatt van hiány az MVK-nál, kritizálták a megállók állapotát is,
Gazdusné Pankucsi Katalin pedig kérte, hogy a Miskolctapolca felé járó 2-es járatot legalább
a nyári időszakra állítsák vissza.
Szopkó Tibor alpolgármester azt
mondta, a város erején felül biztosít forrást a közösségi közlekedés fenntartására.
Folyamatos az érdeklődés
A közgyűlés elején Veres Pál
polgármester közéleti és gazdaságfejlesztési ügyekben tájékoztatta a képviselőket. Hosszan
tudta sorolni az elmúlt hetek
eseményeit – elég csak a nagy sikerű május 1-jei vagy városnapi
programokra, az ötletmaratonra, a Borangolásra, a Tour de
Hongrie-ra gondolni.
Gazdasági kérdésekre rátérve
tudatta, nagy számban keresik

HOLLÓSY ANDRÁS,
FIDESZ-FRAKCIÓSZÓVIVŐ
Nagyra értékeljük és
köszönettel tartozunk a
rendőrség munkájáért,
hiszen a járványhelyzetben is kiemelkedően
teljesítettek. Külön szeretném megköszönni az
előző rendőrkapitány,
Bogyay Ferenc tevékenységét, és sok sikert
kívánunk utódjának, Miskolczi Istvánnak,
aki példás alázattal végzi a munkáját. A rendészeti beszámolót ellenben nem fogadtuk el.
Az oka: létrehoztunk egy nagyon jól felépített
rendészetet a 2010-es évek elején, aminek keretében 2015-től bevezettük a seriffrendszert
– ezt azonban gyakorlatilag megszüntette a
mostani városvezetés. Örömre ad azért okot,
hogy a jelenlegi rendészeti koncepcióban látunk olyan elemeket, amiket mi kezdeményeztünk. Ilyen például az Avar utca sarkán
található betontérelem eltávolítása, ami az
ottani hajléktalanhelyzetre jelentett megoldást. Jóleső érzéssel vettük azt is, hogy vis�szaállították a lovas mezőőrséget. Összességében azonban a leépítések, átszervezések miatt
visszaesést látunk a rendészet munkájában,
ezért nem tudtuk elfogadni a beszámolót.
Radikális mélyrepülésbe kezdett 2019 óta
a miskolci közösségi közlekedés. A jegy- és
bérletárak országos viszonylatban is kimagaslók, a diákbérlet Közép-Európában itt az
egyik legdrágább – mégsem tudták tartani a
szolgáltatás színvonalát. Negyven százalékkal
visszavágták a menetrendi vonalakat és a teljesítésszámot, bizonyos peremterületekre csak
óránként járnak buszok. Nem a bliccelőket
kellene jutalmazni, hanem előremutató koncepciókat létrehozni. És sajnos továbbra sem
ismertük meg a nyolcmillió forintból két budapesti cég által elkészített vizsgálati anyagot,
amiben azt ígérték, hogy teljesen átvilágítják a
menetrendet. Úgy tűnik, ez csak pénzkidobás
volt, nem szolgálta a miskolciak érdekeit.

meg befektetők Miskolcot, tavaly hatvan ilyen volt, idén pedig
májusig közel harminc.
„Reméljük, minket választanak majd ezek a cégek” – mondta, hangsúlyozva, hogy felértékelődött Miskolc szerepe a
gazdasági szereplők szemében.
Főleg járműipari cégek és beszállítók keresik meg a várost.
De komoly fejlesztéseket lehet
majd megvalósítani amiatt is,
hogy bekerültünk azon települések közé, amik klímasemleges
és intelligens megoldásokat fognak alkalmazni a jövőben egy
pályázatnak köszönhetően. A
stratégia megvalósításához kap
forrást Miskolc is, őszre összeáll a terv, ezt követően nyílnak
meg a pályázati források. „Miskolc újra értékes lett a gazdasági
befektetők számára” – hangsúlyozta Veres Pál, aki gratulált a
Miskolc Holdingnak.
K. I.

MOLNÁR PÉTER,
KDNP-FRAKCIÓVEZETŐ
Április 3-án a magyar választópolgárok
egyértelműen kinyilvánították a véleményüket, és egyetlen párt
sem támadta meg az
eredményt. De mintha a miskolci baloldal még most sem venné tudomásul a választói akaratot. A KDNP-frakció köszöni
a rendőrség szolgálatát, kimagasló munkát végeztek tavaly: javult a bűnügyi statisztika, ami örömteli. Ezért fogadtuk el
a beszámolót. A Miskolci Önkormányzati Rendészetet 2013-ban a Fidesz-KDNP
városvezetés hozta létre és fejlesztette fel.
Sajnáljuk, hogy a korábban jól működő
körzetirendész-rendszert megszüntették,
és azt, hogy csökkentették az állomány létszámát. A rendészek munkáját is köszönjük, ám meglátásunk szerint 2019 előtt
hatékonyabban vezették és koordinálták
őket, így a fellépésük is látványosabb volt.
A KDNP számára a miskolciak szubjektív
biztonságérzete, a rend a fontos. A tűzoltóság beszámolóját is elfogadtuk, köszönjük
az ő áldozatkész munkájukat is. A gyermekjóléti beszámoló egy szakmai anyag.
A helyzetelemző részből kiderül, hogy sajnos drasztikusan csökken a város lakosságszáma. Sajnálatos, hogy a városvezetés a
miskolci önkormányzati fenntartású óvodákban tizennégy csoportot megszüntet, a
dajkák és pedagógiai asszisztensek között
leépítést fogadtak el. Ezt nem támogattuk.
A közösségi közlekedés 2019 óta Miskolcon gyakorlatilag romokban van. Drága a
jegy, ritkán járnak a buszok és villamosok,
tömeg van a járatokon és a megállókban,
gyakoriak a járatkimaradások. Ez elfogadhatatlan szerintünk. Pedig 2021-ben jelentős kormányzati támogatást is kapott
a cég.
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Nagy segítség a bringásoknak
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Kisebbek, de ügyesebbek
Négy darab összkerék-meghajtású, kisméretű
gyűjtőjárművet szerzett be
a Miskolc Térségi Konzorcium.

A Szent István térin kívül még kilenc szervizpont lesz városszerte. Fotó: Juhász Ákos

A következő két hétben ös�szesen tíz önkiszolgáló kerékpárszervizt telepítenek
Miskolcon.
A Szent István téren, az úgynevezett hivatásforgalmi kerékpárút egyik frekventált,
belvárosi szakaszán állították
fel az első városi kerékpáros
szervizpontot kedd reggel. A
berendezésen a nyomásmérővel ellátott pumpa, a gumileszeszedő és mellette minden
olyan szerszám megtalálható,
ami egy meghibásodott bringa
javításához szükséges lehet.
Az önkiszolgáló szervizpontok telepítését Bartha György
önkormányzati képviselő szorgalmazta, aki lapunknak korábban elmondta: a most telepített szerkezethez hasonlót
először Tiszaújvárosban látott, amikor januárban Fülöp

György helyi polgármesterrel
tett egy sétát a településen.
– Úgy gondoltam, ez egy olyan
kezdeményezés, aminek Miskolcon is helye van. Ott a helyi
bringások hamar megszerették,
rendszeresen használják ezeket az oszlopokat. Bízom benne, hogy a miskolciak számára
is hasznosak lesznek a városban
telepítendő szervizpontok, mint
ahogyan abban is, hogy vigyázni
fognak rájuk – hangsúlyozta, és
azt is elmondta, az oszlopok magyar gyártmányúak, Nádudvarról származnak.
Miskolcon összesen tíz önkiszolgáló szervizpontot telepítenek (de megvásároltak egy
11. oszlopot is, ez majd a Miskolc-Kistokaj
kerékpárúton
közlekedőket fogja segíteni az
út elkészülte után, a Pesti úti
Aldi környékén), ezek pontos
helyét a miskolciak dönthették

el a Kerékpáros Miskolc Egyesület által korábban meghirdetett szavazáson.
– A város az év elején keresett meg minket azzal, hogy
önkiszolgáló szervizpontokat
szeretne telepíteni, és adjunk
javaslatokat a helyszínekre. A
mi ötletünk az volt, hogy a lehetséges helyszínek kiválasztását társadalmasítsuk, egészen
pontosan szavaztassuk meg
az érdeklődő miskolciakkal.
Ezt a város elfogadta, ez alapján döntöttünk a mostani tíz
helyszín mellett – mondta el
Kunhalmi Zoltán, a KME elnöke, aki azt is fontosnak tartotta
megemlíteni, hogy bár a kezdeményezés kiváló, a kerékpárosok életét nagyban segíti, az
nem váltja ki a kerékpáros úthálózat fejlesztését, és nem fedi
el a jelenleg meglévő utak hiányosságait sem.

Az oszlopok beszerzése és
telepítése mintegy hatmillió
forintba kerül, melyet Miskolc
saját forrásból finanszíroz. Az
összes szervizpont várhatóan
két héten belül lesz felszerelve
a város különböző pontjain.
TAJTHY ÁKOS

A szervizpontok helyei:
1. T
 apolcai elágazás
2. Népkert, a sportcsarnoknál
3. Csanyik bejárat
4. Lillafüred, 5-ös busz végállomása
5. Diósgyőri vár
6. Miskolctapolca,
Barlangfürdő
7. Miskolctapolca, 20-as
busz végállomása
8. Andor utca, kutyafuttató
mellett
9. S zent István tér
10. Kilián-dél, Otthon tér

– Amikor kiválasztottuk
az autók paramétereit, arra
törekedtünk, hogy minél
kisebbek legyenek, és összkerékmeghajtással bírjanak
– számolt be az azokat üzemeltető MiReHu Nonprofit
Kft. ügyvezetője, aki szerint kulcsfontosságú, hogy
mostantól olyan helyekre is
elérjenek, ahová az utak minőségéből adódóan hagyományos kukásautóikkal eddig nem volt módjuk.
Ladányi Roland szerint a
megyeszékhelyen ilyennek
számít Lyukóvölgy, ahol a
megannyi szűk és nehezen
járható, meredek útszakasz
hiúsítja meg a közelférkőzést. Mindemellett olybá tűnik, a cég dél-borsodi szolgáltatási területén, a
Bükkalja régiójában is jócskán kamatoztatni tudják
majd a járgányok kedvező
tulajdonságait.
Persze rakodni azért
ezekbe is bőven tudnak
majd a munkatársai: a logisztikai racionalizálás jegyében a fejenként négy
köbméteres tárolók ürítését
jellemzően egy másik, jóval

nagyobb gépkocsiba fogják megejteni, így nem kell
folyamatosan a végpontok
között ingázniuk – a felszabadított kapacitással máris
mehetnek tovább beseperni
az útszéleken sorakozó szemeteseket.
A speciális kisteherautókat a múlt héten vették át a
Mento Kft.-től, melyek az
úgynevezett száraz műszaki próbán azóta túl is estek,
így holnaptól már a gyűjtésbe is belevághatnak. Amint
azzal a bemutatón szembesülhettünk: a hátoldaluk megszólalásig hasonlít
a nagyobbakéra, amennyiben az azokéval szinte tökéletesen megegyező edényürítő-szerkezettel
vannak
ellátva.
– Hihetetlen nagy lépés
ez. Nagyon sokat küzdöttünk az elmúlt években,
hogy azokon a területeken
is össze tudjuk gyűjteni a
szemetet, ahol eddig ezt
nem tudtuk megoldani –
fogalmazott a Miskolc belés külterületeinek határán
élők mindennapi problémái
felől Veres Pál. A polgármester reméli, hogy mindezzel az érintett városrészek
lakosságát is ösztönözni
tudják innentől a hulladék
megfelelő egybegyűjtésére.
BÓDOGH DÁVID

Olyan helyekre is eljutnakhatnak, ahová nagyobb társaik nem.
Fotó: Juhász Ákos

Bevezetnék a kismamabérletet, ha hagynák
Csaknem másfél éve vár arra
Miskolc, hogy a kismamabérletet és a 60 perces jegyet bevezethesse. Egy kormányrendelet értelmében azonban ezt
továbbra sem teheti meg.
Ezért is volt érdekes a kérdés, amit a csütörtöki közgyűlési ülésen Hollósy András, a
Fidesz-KDNP-frakció egyik

önkormányzati
képviselője
tett fel a témában.
Lapunk már többször beszámolt arról, hogy 2020. december
17-én hozta meg Veres Pál polgármester azt a döntést, amely
két új, sokak számára kedvező,
tömegközlekedést érintő díjtétel bevezetéséről szól. Másnap
viszont megjelent a koronavírus-világjárvány kapcsán egy

olyan kormányrendelet, amely
kimondja: a helyi szolgáltatások
esetében új díjat nem lehet megállapítani, kiterjeszteni, növelni.
Ez még jelenleg is érvényben van
előreláthatólag június 30-áig.
Miskolc szándéka már hónapok óta az, hogy ezt a pluszszolgáltatást biztosítsa. Mivel a rendelet nem tért ki arra, mi is az „új
díj” fogalma, ezért a közlekedési

vállalat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
állásfoglalását is kérte. Az állásfoglalás azonban nem minősül a
hatóság jogi iránymutatásának.
Az MVK arra vár, hogy a
vonatkozó kormányrendeletet hatályon kívül helyezzék,
és bevezethessék az új, kedvezményt nyújtó szolgáltatásukat.
MN

Megújulnak a bodótetői zúzalékos utak
A munkák tizenöt utcát
érintenek a tizenkettes választókerületben.
A Bodótetőn folytatódik
a zúzalékos utak javítása.
Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő körzetében több millió forintból
tizenöt utcát tesznek rendbe.
A munkákra szükség is van,
hiszen a külterületi városrészek lejtőin a nagy esőzések
kimossák a zúzalékot. A helyiek lapunknak elmondták,
korábban nehéz volt használni az utat annak rossz minősége miatt.

Az önkormányzati képviselőknek minden évben feladatot ad helyreállítani az
ilyen utak állapotát.
– Tizenöt zúzalékos utat
újítunk fel, bízunk benne,
hogy ezek jó darabig megoldják itt a korábban jellemző
közlekedési problémákat. A
Nyírfa és a Wass Albert utcában már végeztek, jelenleg a
bodótetői zártkerteknél dolgoznak a gépek – mondta Erdei Sándor Zsolt.
Mint arról korábban már
beszámoltunk, Miskolcon a
zúzalékos utak rendbetétele május első hetében kezdő-

dött. A tervek szerint idén a
város teljes területén csaknem nyolcvan utcában, száz-

negyvenezer
négyzetméternyi területen javítják a
zúzalékos utakat.
T. Á.

Az itt élők szerint nagy szükség volt a felújításra. Fotó: Juhász Á.
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HÍREK RÖVIDEN
Verekedés a Kiliánban.
A környéken élők szerint
brutálisan
összevertek
egy férfit a Dél-Kiliánban
lévő 15 emeletes épület
tizedik emeletén csütörtökön. A ház egyik lakója
azt mondta a Miskolci Televízió híradójának, úgy
tudják, hogy az épület biztonsági kamerájának felvételei szerint a megvert
férfi egy másik személlyel
együtt szállt be a liftbe a
földszinten, a verekedés
pedig a 10. emelet egyik
lakásában volt. A rendőröket egy idős nő hívta, aki
azt hitte, hogy lövöldöznek
a lépcsőházban. A környéken emiatt az is elterjedt,
hogy a szerencsétlenül
járt férfit lelőtték. A rend
őrség a Miskolc Televízió
megkeresésére
annyit
mondott, hogy valóban
volt verekedés az épület
egyik lakásában, ahonnan
a mentők egy férfit szállítottak kórházba.

Plusz egy MVK-automata.
Újabb jegy- és bérletértékesítő automatával gazdagodott a Miskolc Városi
Közlekedési Zrt. kínálata.
Ezúttal a Gyula utca villamos-megállóhelyen szerelték fel az új eszközt. A cég
közleménye azt írja, ezzel
együtt összesen már tizenhét készülék áll az utasok rendelkezésére város�szerte. Az MVK összesen
20 darab új jegy- és bérletautomata üzembe helyezésével bővíti értékesítési
csatornáit, melyek segítségével kényelmesen, bankkártyával megválthatók a
miskolci közösségi közlekedés igénybevételéhez
szükséges jegyek és bérletek. Ezek a berendezések
már biztonsági hőpapírra
nyomtatják a megújult külsejű díjtermékeket.

A második helyen végzett
Szebb Miskolcért csapat egy
olyan ötlettel vett részt a
sikeres programon, aminek
már a megvalósítása is elkezdődött.
Második helyezést ért el az
I. Miskolci Ötletmaratonon a
Szebb Miskolcért csapata. A
fiatalok céltudatosan érkeztek a többnapos rendezvényre, hiszen ők már korábban is
szerveztek önkéntes szemétszedő-szemléletformáló akciókat a városban, hogy kicsit
megtisztítsák a közterületeket.
Az Ötletmaraton segített nekik
ezt továbbgondolni, stratégiát
építeni, nem mellesleg több új
együttműködést indítottak el a
rendezvénynek köszönhetően.
Az Ötletmaratonon ismertetett gondolataiknak megvalósítása tulajdonképpen már
meg is kezdődött: kész, négyfős teammel dolgoznak, akik
ezt továbbgondolhatják.
Ebből a szempontból az ő
helyeztük speciális, hiszen
nem kellett más állampolgárokkal együtt dolgozniuk, esetleg kompromisszumok árán
beépíteni egyéb elképzeléseket
is a saját ötletükbe.
Kalydy Barnabás, a Szebb
Miskolcért kezdeményezés ötletgazdája gyorsan hozzáfűz-

te, hogy az sem jelentett volna
problémát számukra, ha valaki
csatlakozik hozzájuk. „Kreativitással megoldottuk volna” –
mondta.
Saját elképzeléseik mentén
haladhattak mentoruk segítségével. „Sok mindent kidolgoztunk, amiket korábban nem.
Nagyon örültem, hogy végre rá
tudtuk szánni az időt. Egy elkezdett, de nagyon kezdetleges
kezdeményezés volt a miénk” –
vázolta a 48 órányi közös gondolkodás irányvonalait.
Megszületett egy éves terv,
aminek nagyjából minden második hetére szemétszedést
ütemeztek be. Olyan ötletekkel
is színesítették a működésüket,
mint néhány speciális akció,
például a „szemétszedés pirosban”. Voltaképpen olyan fejjel
is gondolkodtak, hogy mivel
tudnák még jobban megmozgatni az embereket, felhívni
magukra a figyelmet.
„Minden olyasmire igyekeztünk kitérni, amiket eddig reflexből csináltunk: például a toborzás-csapatépítés
módja vagy a jelenlét a közösségi médiában” – részletezte
Kalydy Barnabás, majd hozzáfűzte, hogy erre számítottak, amikor regisztráltak az
Ötletmaratonra: „rengeteg új
ötletre”, amelyek fejlesztik a

Egy korábbi szemétszedő akción, a Lévay gimnázium környékén. Fotó: Juhász Ákos

Szebb Miskolcért kezdeményezést.
Emellett az együttműködéseket emelte ki az ötletgazda.
A Miskolc Városi Diákönkormányzattal több közös projektben gondolkoznak, illetve
az egész rendezvényhez csatlakozó támogatókkal is hosszú
távon terveznek egymással,
akárcsak a város önkormányzatával.
„Szerintem az Ötletmaraton
nélkül is elboldogultunk volna,
mert elkezdtük megvalósítani

Az ideiglenes megelőző távoltartás, valamint a megelőző távoltartás átmenetileg korlátozza a bántalmazó
tartózkodási
szabadságát,
a tartózkodási hely szabad
megválasztásának jogát, szülői felügyeleti jogát, valamint
gyermekével való kapcsolattartási jogát. Akivel szemben
ideiglenes megelőző távoltartást, illetve megelőző távoltartást rendeltek el, a távoltartás hatálya alatt köteles
magát távol tartani a bántalmazottól és a bántalmazott
életvitelszerű tartózkodására
szolgáló ingatlanától. Vagyis
tartózkodnia kell attól, hogy
a bántalmazottal közvetlenül
vagy közvetve érintkezésbe
lépjen.
Ha a bántalmazott az életvitelszerű
tartózkodására

az elképzelésünket már előtte
is. De azóta sokkal tudatosabban és tervezettebben haladunk a céljaink felé” – összegezte tapasztalataikat.
Végezetül arra is kitért Kalydy Barnabás, hogy az elnyert összeggel elsősorban
az akciók megvalósítását támogatják majd. Arról sem feledkeznek meg, hogy Palágyi
Máté, a Bohemian Betyars
zenekar hegedűs-énekese a
banda nevében egy fellépést
ajánlott fel nekik, így érik egy

miskolci „szemétszedő fesztivál” megrendezése is.
„A Miskolci Ötletmaraton
zseniális volt. Mint egy nyári
tábor. Nagyon remélem, hogy
évente egyszer tényleg lesz
ilyen program. Rengeteg új, érdekes és értékes embert ismertünk meg” – zárta a beszélgetést.
A Szebb Miskolcért következő szemétszedő akciója június
3-án, az Avasi kilátó környékén
lesz, 16 órai kezdettel.
KIRÁLY CSABA

Kamarai elismerés
a szakmák sztárjainak

DIÁKOK CSINOSÍTOTTÁK.
Matematikaórájukat feláldozva
hozták helyre Jézus kútját a Nyitott Ajtó Baptista Középiskola kilencedikes tanulói hétfő délelőtt.
Az Avasalja utca legelején megbújó kút megszépítését néhány
napja vették fejükbe a szakácsés pincérnövendékek, amikor is arra kérték matematika
tanárukat, Jakab Zsoltot, hogy
vigye ki őket kicsit a levegőre.
Ha új dizájnt és koncepciót nem
is, de küllemet mindenesetre
sikerült adniuk a kútnak. A lányok
hangsúlyozták, sikálni tudtak
volna még mit: éppenséggel a
kút építményén és medenceterében fertőtleníteni, festeni is
akadna arra érdemes felület. Az
intézménytől nem idegenek az
efféle hulladéktalanító és közegjavító cselekedetek – tehát még
akár rövidesen folytatás is elképzelhető a tárgyalt tetthelyen.
Vagy máshol. Fotó: Juhász Ákos

Megyénk szaktanulói kimagaslóan jól teljesítettek az idei
Szakma Sztár Fesztiválon.

A távoltartás szabályai

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás szabályait
a 2009. évi LXXII. törvény
szabályozza. E szerint hozzátartozók közötti erőszaknak
minősül – többek között – a
bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a
testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység.
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Nagy lökés volt számukra az Ötletmaraton

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Miskolci olvasónkat bántalmazta élettársa, akitől
közös gyermeke is származott. Ezen bántalmazás
során kisebb sérülései is keletkeztek, ezért levélírónk
fél a közös otthonukban
tartózkodni. Kérdezi, hogyan lehetne a lakásból
élettársát eltávolítani.

város

szolgáló ingatlant – a használat jogcímétől függetlenül
– a bántalmazóval közösen
használja, a bántalmazó köteles magát távol tartani a
bántalmazott életvitelszerű
tartózkodására szolgáló ingatlanától.
Az ideiglenes megelőző
távoltartást a rendőrség hivatalból rendelheti el a helyszíni intézkedése során észlelt, hozzátartozók közötti
erőszakra vonatkozó tények
alapján. Akkor rendeli el
ezen intézkedést a hatóság,
ha az eset összes körülményéből, így különösen a bántalmazó és a bántalmazott
által előadott tényekből, a
hozzátartozók közötti erőszak helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra
utaló jelekből, a bántalma-

zó és a bántalmazott
magatartásából és egymáshoz való viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak
elkövetésére megalapozottan lehet következtetni. Az
ideiglenes megelőző távoltartást a rendőrség 72 órára
rendeli el.
Az ideiglenes megelőző távoltartást követően a rendőrség hivatalból kezdeményezi
a megelőző távoltartás elrendelésére irányuló eljárást, de
a sérelmet szenvedett fél önállóan is kezdeményezheti
azt. Ebben a kérdésben a bíróság, polgári nem peres eljárásban dönt. A megelőző
távoltartást a bíróság legfeljebb hatvan napra rendelheti el.

A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) régiós szervezetként koordinálja a helyi
versenyzők indulását a Szakma
Sztár Fesztiválon. A mindenkori elért szép eredményekre, a befektetett munkára ők is
büszkék, ezt pedig rendszeresen külön elismerik.
Szerdán a szervezet székházában ezen célból látták vendégül a megye három dobogós versenyzőjét – Bökös József
aranyérmes fodrászt, Zakhar
Balázs aranyérmes kereskedő– és webáruházi technikust,
illetve Molnár Krisztián ezüstérmes műszaki informatikust
–, valamint mindenkit, akik
legalább a középdöntőbe bejutottak.
Őket Bihall Tamás, a BOKIK
elnöke köszöntötte. Elmondta,
hogy véleménye szerint minden érintett győztes, hiszen
„bátorság és munka kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen versenyen elinduljon és megmutassa tudását”.

„Kívánom, hogy ez a teljesítmény kísérje végig az életeteket. Legyetek sikeresek, és leljétek örömöteket abban, amit
csináltok! – zárta gondolatait,
egyben köszönetet mondott
mindenkinek, aki valamilyen
formában érintett volt az eredmények elérésben.
Miskolc önkormányzata nevében Badány Lajos alpolgármester gratulált. Felidézte, hogy
a Szakma Sztár Fesztivál nagyszerű lehetőség a tanulók számára megmutatni szaktudásukat. Ugyanakkor arra is kitért,
hogy ők példaként szolgálhatnak a diáktársak számára. „Látszik, hogy a képzés ideje alatt is
lehet komoly szakmai sikereket
elérni” – fogalmazott.
Ezt követően a szakmatanulás és a szakképzés fontosságára hívta fel a figyelmet az alpolgármester. „Bízom benne, hogy
az idén elért szép eredmények a
jövőben ismétlődni fognak, és
egyre több fiatal választja majd
a szakiskolák által biztosított
színvonalas képzéseket” – zárta a köszöntéseket. Ezt követően jelképes ajándékozás és vendéglátás következett.
KIRÁLY CSABA

DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD
Zakhar Balázst köszönti Bihall Tamás és Badány Lajos. Fotó: M. L.
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Miért Miskolc? 47. - A legfontosabb igazodási pont
„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.
Ha valaki más vidékről Miskolcra érkezik, és villamoson
utazik tovább, a vasúti pályaudvar utáni ötödik megálló
előtt a hangszóróból a következő figyelmeztető mondatot
hallja: „a Villanyrendőr következik”. Van, aki mosolyog,
meg olyanok is akadnak szép
számmal, akik e mondatot
hallva értetlenül néznek ki az
ablakon. Sokan közülük elképzelni sem tudják, mi lehet az a
villanyrendőr. Szerencsére, ha
rászánják magukat arra, hogy
megkérdezzék, mindig akad
egy miskolci, aki készségesen
válaszol.
Ez a történet is az elmúlt századba vezet vissza bennünket. Ha valaki ránéz Miskolc
térképére, azonnal feltűnik
neki, hogy a város kelet–nyugat irányban hosszabb, míg
dél–észak irányban lényegesen
rövidebb kiterjedésű. Úgy is
mondhatjuk, hogy a város egy
keresztre emlékeztet, melynek
hosszabbik szára a síkvidékről
indul, és végighaladva a Szinva patak völgyén a Bükk hegyei közé vezet, míg a rövidebb
szára Görömböly–Tapolcáról
indul, és Sajószentpéter, valamint a borsodi iparvidék és
Gömör felé halad. Ahol ez a két

legfontosabb közlekedési útvonal metszi egymást, az Miskolc
szíve, legalábbis 1795 óta, amikor a főutca átvágásával kialakították a régi Vereshíd utcát
(ma Kazinczy utca). Ebben a
központi kereszteződésben állt
egykoron a Fogadó a három
Rózsához, majd később Grand
Hotel és vele átellenben a híres Megay cukrászda. Ez utóbbi épület elbontásra került. A
főutcán nyugati irányba (felfelé) haladva a város vigalmi negyedébe jutunk, míg kelet felé
(lefelé) a kereskedelmi negyede
kezdődik.
Már a háborút követő években szükségessé vált a megnövekedett forgalom szabályozása, ezért a négy sarkon
jelzőlámpákat helyeztek el, melyeket egy vezérlőszekrényen el-

Bár a lámpákat már elektronikus rendszer irányítja, a kereszteződés neve maradt Villanyrendőr. Fotó:
Horváth Csongor

helyezett gomb tekerésével időszakosan egy kis faemelvényen
álló rendőr irányította. Aztán
a hatvanas években egyre több
jármű közlekedett a két fontos
útvonalon, és egy idő után már
csak állandó rendőri irányítás

A Villanyrendőr Miskolc egyik közlekedési csomópontja, a Széchenyi utca és a Kazinczy-Szemere utca kereszteződése. Rendőri karjelzéses
irányítás már a huszadik század elején lehetett itt.
A közlekedés azonban egyre veszélyesebbé vált,
ezért 1949-ben a járdák sarkain jelzőlámpákat helyeztek el, a sarokra vezérlőszekrényt telepítettek,
és egy rendőr kis dobogón állva, kézzel kapcsolgatva irányította a forgalmat. Ez volt Miskolc első
forgalomirányító lámpája. 1955-ben – feltehetően
fővárosi mintára – egy gombaszerű vasbeton épít-

volt képes a rendet fenntartani. Vidéken az elsők között kezdődött Miskolcon a forgalomfüggő, manuális szabályozással
működtetett irányítás. Ez azt
jelentette, hogy volt egy rendőr,
aki látva a forgalom alakulását,

ményt telepítettek: 170-180 centiméter magas
állványon egy henger alakú, üvegezett szekrényt
alakítottak ki. A rendőr ebben az üvegdobozban,
kézi irányítással működtette a rendőrlámpákat. Az
1960-as években az irányító üvegfülkét kb. három
méter magasságba emelték fel, és egy ferdén kiképzett, konzolos acélszerkezeten helyezték el. Az
irányítás változatlanul kézi volt.
Az 1980-as években a forgalomirányítást elektronikus rendszerrel valósították meg, de az üvegfülke rövid ideig ezután is megmaradt.

szükség szerint a színes gombokat nyomkodva engedte a forgalmat hol erre, hol arra. Azért,
hogy folyamatosan követni
tudja a változásokat, egy gombaszerű, majd később egy ferde
tengelyű oszlopra épített, henger formájú betonházba ültették, melynek nagy ablaka volt
a kereszteződésre. Ez a furcsa
építmény az 1955-ben lebontott
Megay cukrászda helyén állt.
Ebből a kalitkából már megfelelő kilátás nyílt a Kazinczy és a
Széchenyi utcákra. Közlekedési
baleset is csak ritkán fordult elő.
Ma már hiába keressük nyomát, a főutca közlekedésének
megváltozásával – sétálóutca
lett –, két évtizeddel később el-

bontásra került a rendőrkalitka,
és egy évtizedre rá eltűnt a közlekedési útvonalakat ábrázoló
térkép is a szemközti tűzfalról.
A miskolciak azonban nem
felejtették el a különös építményt, és a városi nyelv a mai
napig őrzi a villanyrendőr elnevezést. Új nemzedékek születtek, akik már talán nem is
tudják pontosan, hogy az elnevezés mit takar, de történhetett
bármi, ez ma is a legnépszerűbb
randihely maradt. A város építészetével és rendezési tervének
alakításával foglalkozók pedig
tudomásul vették a nép akaratát, és a terveken a Széchenyi–
Kazinczy-sarok már Villanyrendőr néven szerepel.
Kollégáimmal és a város kiváló építészeivel, kertépítő mérnökeivel és iparművészeivel 2003ban kezdtük meg a történelmi
belváros rehabilitációját, melynek fontos része volt az épített
örökség feltárása, felújítása és bemutatása. Ennek első ütemében
a főutca Villanyrendőr és Városház tér közötti szakasza kandeláberes világítást kapott. Pontosan olyat, mint amilyen a régi
képeslapokon látható. Egy évvel később pedig felállításra került a Villanyrendőrnél az a hat
óriás kandeláber, ami az akkor
készült Szinva terasszal együtt
jelzi az ide látogatóknak, hogy
a város legfontosabb helyén, régi-új szívében járnak. Ott, ahol
valami mindig elkezdődik, és
valami mindig folytatódik már
hosszú idők óta.
FEDOR VILMOS

JEGYZET

Pista bácsi visszakérte a nyaklevest

ÁTREPÜLT FELETTÜNK. Miskolc felett szállt el szerdán a Szent Korona ballon. A különleges hőlégballon
megálmodója és létrehozója Mede Ferenc felvidéki vállalkozó, aki 1998 óta rendszeresen hódol egyik kedvenc időtöltésének, a hőlégballonozásnak. Másik érdeklődési területe a Szent Koronával összefüggő információk gyűjtése. A két érdeklődési kör találkozásából született meg az ötlet, egy saját hőlégballon megtervezése és elkészíttetése. Miskolcra a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban megrendezett Görög nap
apropóján érkezett a Szent Korona ballon. Fotó: Merecicki-Kiss Judit

Hirdetés

vacsora
SZÍNHÁZ

Hogyan hazudnak nekünk mások?
Tanuljunk szórakozva!
Egy előadó, két színész, sok-sok nevetés
és a HAZUGSÁG 6 LEGBIZTOSABB JELE !

a Népkerti Vigadóban
Népkerti Vigadó 3525 Miskolc,
Görgey Artúr utca 23.

2022. JÚNIUS 10.
Jegyek megvásárolhatóak:
Géniusz Könyváruház, Miskolc,
Széchenyi utca 107.
www.flowandbusiness.hu
Vacsorára regisztráció:
vigado@miskolcivigado.hu

Bokor Éva, Osváth Tibor, Ramocsa Emese

Két helyre jártam általánosba, hét évig a miskolci, belvárosi Kossuthban koptattam
a padot, majd végül a Palócziban végeztem. Az elsőben
még legalább százesztendős,
olyan egybeépített padokban
szorongtunk, amelyekben már
csak a tintatartó lyuka és a
tollszárpihentető vályú maradt épen. Igazi kényelmetlen,
fapados osztály, az ülőkét és az
írótáblát hiába mázolták újra,
egynapi olvasnivalót véstek
bele. Elődjeink az itt jártamtól
az egyszeregyig a világ minden
okosságát, bölcsességét ránk
hagyták.
Mi nem ismerhettük a vidéki kényszerkoedukált osztályok
világát. Fiúk voltunk, magunk
között, így mindennaposok
voltak a könnyű, becsengetésig tartó bunyók. Sokat verekedtünk, nem volt min, miért,
így csak a győzelem öröméért. Voltak köztünk szelídek,
jámborok és vadak. S mindig
akadtak olyanok - nemcsak
egy fejjel magasabbak, hanem
ugyanennyivel okosabbak -,
akik szétválasztották a dulakodókat.
Emlékeimet egy vérbeli pedagógussal, Peidl Rezsőnével, Emmikével osztottam meg. Fél évszázadig állt a katedrán, s most
a Szépkorúak otthonából, túl a
nyolcadik ikszen, napi szinten
érdeklődik az oktatás világának
mindennapi történései iránt.
Kettőnknek együtt legalább egy
évszázadra visszamenő tapasztalatunk lehet.

Az alsó tagozatban, ha óra
közben kihívták a tanítót, a
tábla elé állított egy eminens
nebulót. Egy született strébert,
aki krétával véste fel a rosszakat és a jókat. Engem sosem
állítottak ilyen felelősségteljes
kihívás elé. Éppen ezért mindig áhítoztam erre. Ez volt az a
pont, amely eldönthette, kiből
mi lesz, ha megnő. Ki az, aki él
vagy visszaél a ráruházott hatalmával, és egyedül döntheti
el társai sorsát. Emmike szerint, mint matekszakos középiskolai tanerő, pályája során
sosem élt az ilyen nyilvános,
listás fegyelmezéssel.
Ő maga 1957-ben érettségizett és öt év múlva állt fel a
számára valóban a világot jelentő katedrára. A tábla elé,
hogy egyenletekkel szórakoztassa a tanítványait. Megjegyeztem kitárulkozó vallomását, elmondta, folyamatosan
érzékelte a matematikát oktatókkal szembeni ösztönös
gyűlöletet. Elmélete szerint
többségben vannak, akik ezt
a tantárgyat sosem kedvelték.
Ennek ellenére persze a tanítványai, kollégái megkülönböztetett tiszteletet tanúsítottak
iránta, amit viszont az általa
képviselt „férfias” tantárgynak
is tulajdonit. Büszke rá, hogy
még a kollégái is őt kérték meg
segíteni, ha olyan rendbontással szembesültek az osztályban, amivel szemben tehetetlennek bizonyultak. Egyszer,
egy csaknem 190 centi magasságú fiú fenyegetőleg lépett fel a

szomszédos osztályban. Helyre
tette, sőt még a szüleihez is ellátogatott figyelmeztetni őket a
fiuk viselt dolgaira.
Hajdanán nem voltak iskolarendőrök és nem is hiányoztak, viszont nélkülözhetetlenek voltak a nyugdíjas
pedellusok, akik áramszünet
idején a csengőt rázva járták végig az iskola folyosóit.
Emmike idejében elképzelhetetlen lett volna, hogy egy tanuló kezet emeljen a tanítóra
vagy valamiért a szülei fenyegessék.
Mi még csak birkóztunk,
bunyóztunk, két vállra fektettük egymást, de ügyeltünk,
ne okozzunk társunknak fájdalmat. Egy kézcsavarás még
belefért, de a pofozkodás ritkaságszámba ment. Halkan
mondom – a nádpálcás tanári körmöst s pajeszcsavarást
is elviseltük. Túléltem. Otthon
meg elhallgattuk. Életemben
egyszer kaptam még egy nyaklevest is, a Földesben, Sooki
Pista bácsitól, mert énekórán
kinéztem az ablakon. Hívhatta
volna az iskolarendőrt, de még
nem volt. Saját kezűleg rendezett le.
Rá ötven évre egy hejőcsabai
istentiszteleten nosztalgiából
felemlegettem előtte, s megköszöntem.
Tanár úr sem felejtette el,
nyakamba csimpaszkodva kérlelt, most rögtön adjam vissza.
Majd egy jóleső ölelés közben
elsírtuk magunkat.
SZÁNTÓ ISTVÁN
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Tempera, olaj, dráma,
szuggesztió

Pető János emlékkiállítására sokan voltak kíváncsiak. Fotó:
Horváth Csongor

A Muzsikás címmel nyílt
emlékkiállítás Pető János
munkáiból a Miskolci Galériában, csütörtökön.
– Pető János már a kezdetekkor kiforrott, érett művészi
nyelven alkotott. A körülötte
lévő világból építkezve tudatosan és egyéni stílusban volt
képes megszólítani a nézőt. A
jelenben élt, és alkotásaival ref
lektált korára – fogalmazott
Hajdú Ildikó. A Herman Ottó
Múzeum általános igazgatóhelyettese szerint a sötét tónusokból felépülő temperaképek
és olajfestmények is hordozzák mindazt, ami olyannyira
jellemző sokszorosított grafikáira: az Elmegyünk, a Félelem tájain, az Elhagyott Szekér
vagy a most kiállított A Muzsikás sorozat képei is Pető János
önismeretéről árulkodnak.
Köszöntőbeszédében
a
művész fia kérte, hogy aki
birtokában van a magyar
grafikus és festő alkotásainak, jelentkezzen a galéria

munkatársainál. Pál Pető János az édesapjához kapcsolódó emlékeiről is beszélt.
– Pető János egyszerre volt
képzőművész, poéta és dalnok,
aki szuggesztív, drámai hangvételét a festészetben, a költészetben és a zenében egyaránt
képes volt visszaadni – hangsúlyozta Hajdú Ildikó. Szerinte
már első műveiben is a vonalak és foltok egyensúlyából kibontakozott, a fantázia szülte,
néhol elmosódó, végül mégiscsak határozott kontúrokkal
kikristályosodott építmények
rajzolódnak ki előttünk.
Kónya Ábel, a Miskolci Galéria vezetője emlékeztetett:
az intézmény célja, hogy azok
a művészek, akik egykor jelenlétükkel örvendeztették
meg a miskolci közönséget,
ne merüljenek feledésbe.
A tárlat – melynek kurátora
Kákóczki András – augusztus
14-éig, keddtől vasárnapig, kilenc és tizenhét óra között látogatható a Rákóczi-házban.
B. D.

kultúra
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A hatvanadik évadra készülnek
Évadot hirdetett csütörtökön a jövőre hat évtizedes
jubileumát ünneplő Miskolci
Szimfonikus Zenekar.
Változatosságot, exkluzivitást, hagyományőrzést és kísérletezést ígér a hazai zenei élet
megannyi kiválóságával a szimfonikusok 2022/2023-as miskolci évada, melyben Thomas
Herzoggal és Lorenzo Castriota
Skanderbeggel is találkozhat a
közönség – derült ki a Miskolci
Szimfonikus Zenekar csütörtöki sajtótájékoztatóján.
– A Miskolci Szimfonikus
Zenekar egy nemzeti zenekar,
amelyből nagyon kevés van
Magyarországon. Rendkívül
büszke vagyok, hogy nyugdíjasként váratlanul Miskolcra
csöppenthettem négy évvel ezelőtt – mondta a zenekar karmestere. Antal Mátyás szerint
a közösség művészeti működése stabil. Ezt mi sem mutatja jobban, minthogy rendre az egyetemes zenetörténet
legnagyobb alkotásait tudják
műsorra tűzni, ugyanakkor
rengeteget tesznek az új zenék
bemutatásáért is.
Változatos program
A Szimfonikus bérlet nyolc
előadást foglal magába. A tervek szerint az őszi koncerteken
a negyvenes generáció kiváló
karmestere, Dubóczky Gergely
nyitja a sort, akit a régi zene
koronázatlan királya követ
majd rá néhány hétre: Vashegyi György a Purcell Kórussal J.
Haydntől A teremtés oratóriumot adja elő. A magyar gyökerekkel rendelkező svájci Thomas Herzog után a decemberi

A jubileumi évad programjait Antal Mátyás és Szászné Pónuzs Krisztina ismertette. Fotó: Horváth Csongor

koncerten maga a művészeti
vezető, Antal Mátyás dirigál
majd a Muszorgszkijra és Ravelre építő alkalmon. Kollár
Imre napjaink legkiválóbb hárfaművészével, Bábel Klárával
lép majd fel februárban. Míg
Lorenzo Castriota Skanderbeggel márciusban találkozhat a publikum. Végül a frissen
diplomázott Tóth Sámuel és
a szintén számos alkalommal
Miskolcon vendégeskedő Szabó Sipos Máté zárja a kínálatot.
– Az idei évad bérletstruktúráját a kényszer szülte, hisz
a járványhelyzet miatt vontunk össze két bérletet. A közönség azonban szerette ezt
a fajta műsorösszeállítást, így
megtartottuk ezt 2022/23ra is – hangzott el a Miskolci
Szimfonikusok ügyvezetőjétől.

Szászné Pónuzs Krisztina hozzátette: még most is találkozhatunk olyan programelemmel, melyet eredetileg 2020-ra
terveztek.
A zongoraművészekkel fémjelzett három estére érvényes
Yamaha bérlet révén a Liszt
Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny harmadik helyezettjével, Kovács Gergellyel, a
cseh Jan Vojtekkel, valamint a
Zeneakadémia Kamarazene
Tanszékének vezetőjével, Fülei
Balázzsal is találkozhatnak az
érdeklődők.
Nyáron is zenélnek
A zenekar május 30-án,
hétfőn 19 órától a Szolnoki
Bartók Béla Kamarakórussal, Szántó Andreával, Rácz
Istvánnal és Somogyi Anitá-

val lép fel a Kocsis Zoltán születésnapján tartott Magyar
Klasszikus Zene Napja alkalmából. A Művészetek Házában A kékszakállú herceg
várán kívül Vajda János Mária-énekek című kamarakantátája is felcsendül.
Ezután Kalocsán, Edelényben, Boldogkő várában és a
Miskolci Galériában is muzsikálnak a nyár folyamán. Belföldi szerepléseik mellett pedig júliusban Németországba,
augusztusban pedig Olaszországba utaznak. Bérletes hangversenyeik mellett továbbra is
várják a fiatal generációkat a
Ciróka koncertekre szüleikkel,
a Zendülő, a Hang-Ár sorozatukra elsősorban pedagógusaikkal.
BÓDOGH DÁVID

Most a tanárok mutatták meg

Diósgyőrben virágzik a népművészet

Különleges kiállítást nyitottak meg szerda reggel a
Földes Ferenc Gimnáziumban. Az intézmény tizenhárom oktatójának „tanórán kívüli foglalkozásként”
létrejött alkotásaiból nyílt
kiállítás az iskolában.

A Virágzó Népművészet egy
újabb olyan tényező, ami
miatt Miskolc helyet követel magának Magyarország
térképén.

Amikor a cikk szerzője középiskolás volt, néhány ritka kivételtől eltekintve a tanár-diák kapcsolat szigorúan
hierarchikus keretek közé
szorult, és az oktató egy olyan
entitás volt, ami a tanteremben és az iskolafolyosókon
létezik; ő szabja meg a nap
nagy részének az alakulását.
De hogy a tanárnak az iskola falain túl is van élete:
családja, más szerepkörei,
esetleg hobbija… Az egy távoli gondolat volt akkoriban.
A kapcsolódás megmaradt a
formális keretek között.
Mára ezek a keretek – a kor
trendjeihez alkalmazkodva
– lazultak. A Földes Ferenc
Gimnáziumban minderre jó
példaként nyitottak meg tárlatot az intézmény tizenhárom oktatójának szabadidős
alkotásaiból szerdán.
Természetfotók,
festmények, futurisztikus rajzok, versek, gyöngyfűzött ékszerek,
különleges játékok és még sok
érdekesség várta a megnyitón
a diákokat. Ugyanakkor a célcsoport nem korlátozódott

A tárlaton többek között természetfotókat, festményeket, verseket, sőt még ékszereket is felvonultattak. Fotó: Juhász Ákos

rájuk, például szüleiket is szívesen várják a tanárok az intézménybe, hogy megtekintsék az alkotásokat.
Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, az iskola igazgatóhelyettese megosztotta, hogy az ötlet
pár éve született meg, miután
látta egyik kollégája rajzát. „Ha
már ilyen tehetséges tanáraink
vannak, akkor ne csak a tehetséges diákoknak csináljunk kiállítást, hanem az oktatóknak
is” – mondta.
Mottót is kapott a táralt,
Mérő László matematikus
egyik gondolatát vette kölcsön a tanári kar: „Létfontosságú, hogy időnként olyan
dolgot csináljunk, ami nem
létfontosságú.”. Ez jól példázza a fentebb fejtegetett gondolatmenetet, miszerint a
tanár is „ember” és más szerepköröket is megtestesít.

„A célunk egyrészt az volt,
hogy inspiráljunk titeket, de
legalább ennyire inspiráltok
ti is minket” – folytatta Kovácsné Szeppelfed Erzsébet
az iskola megjelent osztálytitkáraihoz, diákképviselőihez
szólva. Az igazgatóhelyettes
végezetül hozzátette, hogy a
tanév végéig nyilvános és látogatható kiállítást gyereknapi ajándéknak szánták.
A fiatalok nevében Lambert Balázs diákönkormányzati képviselő köszönte meg
a tanárok munkáját. „Erre
az egész iskola büszke lehet,
mert olyan tehetséges tanáraink vannak, akik az iskolán
kívüli hobbijukat, tevékenységüket be tudják hozni a tanórára és így érdekesebbé teszik
azt, illetve a mindennapjainkat is” – mint fogalmazott.
K. CS.

Tizennyolcadik alkalommal hirdette meg az idén
negyvenéves Fügedi Márta Népművészeti Egyesület a Virágzó Népművészet
című tárgy
a lkotó pályázatát,
amelynek a díjátadója szombaton volt a Diósgyőri Népi
Kézműves Alkotóházban.
Az országos alkotópályázatra 260 tárgy érkezett be, ebből
mintegy 190-et állítottak ki a
Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban, ahol június 26áig tekinthetők meg a népművészeti alkotások.
Gergye Zoltán, az idén Miskolc város Civil díja elismeréssel kitüntetett Fügedi Márta
A XVIII. Virágzó Népművészet Tárgyalkotó pályázat díjazottjai:
I. Helyezett: Csizi Viktória fazekas, a Népművészet
Ifjú mestere (Hajdúnánás)
II. Helyezett: Szontághné
Demeter Ágnes lószőr ékszerkészítő, népi iparművész (Eger)
III. helyezett: Huttkay Tímea bútorfestő (Regéc)
MISKOLC VÁROS DÍJA:
Laczkóné Tompa Krisztina
szövő (Miskolc)

Népművészeti Egyesület elnöke a Miskolc Televízió kérdésére elmondta, nem szabtak
meg külön kategóriákat a pályázás feltételeként. Az egyetlen kritérium az volt, hogy „a
környezetünkben fellelhető
tárgyak és viseletkiegészítők”
körébe tartozzanak a pályamunkák.
A konkrét alkotásokat Viszóczky Ilona, a Herman Ottó
Múzeum etnográfusa értékelte. Úgy fogalmazott, hogy
a „népművészeti mintakincs
újraalkotását várták” visszaköszönni a pályaművekben,
emellett a modern, újító, feldolgozó tárgyaktól sem zárkóztak el.
Érkeztek munkák fazekasoktól, hímzőktől, ékszerészektől, gyöngyfűzőktől, viseletkészítőktől, bőrművesektől
és másoktól. Az egyik legerő-

sebb szakág a fafaragás volt –
tudtuk meg Viszócky Ilonától.
A megnyitón a terület önkormányzati képviselőjeként
Varga Andrea alpolgármester
is köszöntötte a művészeket.
Dicsérte a szervezet tevékenységét, amit idén Miskolc is elismert a Civil díj formájában.
„Diósgyőr életében nagyon
fontos tér és lehetőség a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóház” – utalt az intézménynek
a városrész életében betöltött
szerepére.
„A tárgyak itt olyan üzenetet hordoznak, hogy van egy
közös gyökér, ami összeköt
minket. Ez egy otthonosság
érzet, amelytől jól és biztonságban érezzük magunkat. Ez
a tér a diósgyőriek számára
egyfajta közösségi tér is” – tette hozzá.
KIRÁLY CSABA

Farkas Ildikót, a Miskolc Televízió szerkesztő-riporterét is lenyűgözték a kiállított alkotások. Fotó: Mocsári László
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE
PÜNKÖSDHÉTFŐN, AZAZ
2022. JÚNIUS 6-ÁN NEM VÁLTOZIK.
A hulladékot változatlanul,
a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
A hulladékudvarok és az ügyfélszolgálati irodák
2022. június 6-án (hétfőn)
ZÁRVA TARTANAK.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá,
hogy 2022. május 31-én (kedden)
a telefonos ügyintézési lehetőség szünetel.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Támogassuk együtt a beteg gyerekeket!
A Miskolci Szimfonikus Zenekar is csatlakozott a Kocsis Zoltán emlékét ápoló
kezdeményezéshez, így részt vesz a magyar klasszikus zene napja elnevezésű
programsorozatban. A legendás karmester nyomdokaiba lépve – aki híres volt jótékonyságáról – a koncert teljes bevételét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház gyermekrehabilitációs osztályának
ajánlják fel.
A belépés díjtalan, a helyszínen adománydobozt helyeznek ki, amelybe tetszőleges összeget lehet bedobni. Adakozni természetesen nem kötelező!
A doboz teljes tartalmával a gyermekrehabilitációs osztály „lakóit” támogathatják. A kezdeményezéshez csatlakozott a
Rotary Club Miskolci Angyalok csapata.
A koncertet megtiszteli jelenlétével Vajda János zeneszerző is.
Regisztrálni az alábbi felületen lehet:
https://www.mso.hu/hu/koncert-regisztracio

A koncertről:
A magyar klasszikus zene napja
„Jótékonysági koncert a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
gyermekrehabilitációs osztályának
javára”
2022. május 30., hétfő 19:00
Művészetek Háza
Műsor:
Vajda János: Mária-énekek - ősbemutató
Bartók Béla: A kékszakállú herceg
vára
Közreműködők:
Miskolci Szimfonikus Zenekar
Judit: Szántó Andrea
Kékszakáll: Rácz István
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus –
karigazgatók: Molnár Éva és Kiss Boldizsár
Somogyi Anita – szoprán
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Máris átalakulóban
Összeállhat a Lukács Dániel-Könyves Norbert
csatárduó Diósgyőrben,
miközben a csapat kerete
jelentősen átalakul.
Hamarosan érvénybe lép
Lukács Dániel, az NB II.
Merkantil Bank Liga gólkirályának télen megkötött diósgyőri szerződése, és június
15-én csatlakozik a felkészülést orvosi és fizikai tesztekkel kezdő diósgyőri kerethez
a klubhonlap tájékoztatása
szerint.
– A támadó személyesen
is megerősítette, hogy hos�szú távon is Diósgyőrben
képzeli el a pályafutását –
mondta Bajúsz Endre szakmai vezető. – Kijelenthetjük,
hogy Könyves Norbert biztosan Diósgyőrben marad,
mert a játékjoga nem eladó,
azaz a támadósor erős alapokról indul, hiszen ketten
negyven gólt szereztek az
előző idényben.

Az NB I.-be feljutó Kecskemét támadója, Lukács Dániel
huszonöt góllal zárta a bajnokságot, szezon közben kötött
előszerződést a Diósgyőrrel.
Az Indexnek azt nyilatkozta,
nem töpreng sokat a váltáson.
– Nem bántam meg, hogy
így döntöttem. Nem a pénz
miatt ígérkeztem el a DVTKhoz, és tartom magam an�nyira becsületes sportembernek, hogy ne másítsam meg
a januári elhatározásomat –
erősítette meg a gólkirály, aki
azért hozzátette, ha most kapna ajánlatot Miskolcról, biztos, hogy erősen elgondolkozna, elfogadja-e.
A keretből két játékosnak
futott ki a szerződése: Dejan
Karan visszavonult, Polgár
Kristófét pedig nem újítják
meg. Rajtuk kívül ketten
már távoztak: Molnár Gábor
és Horváth Zoltán érvényes
szerződéssel rendelkezik, de
megfelelő ajánlat esetén elengedik őket.
MN

A DVTK védője, Dejan Karan visszavonult. Fotó: Mocsári László

A Futókörök napja az első
igazi tömegrendezvény volt
múlt szombaton, ami felavatta a nemrég átadott pályát.
Az országos eseményhez Miskolc is csatlakozott, emellett
sportágválasztó is kísérte a
napot a Népkertben.
Nem indult túl szerencsésen
a szombati Futókörök napja és
sportágválasztó, hiszen hajnalban zuhogott az eső, ami a
kezdésre is csak épphogy elvonult. A lényeg azonban, hogy
a megnyitóra már néhol biztató napsugarak köszöntötték a
sportolni vágyókat. A Szabadidősport-eseményszervezők
Országos Szövetsége (SZEOSZ) és a miskolci önkormányzat közös szervezésében megvalósuló program így
rendben el tudott indulni kilenc órakor, és egészen délután
öt óráig várta azokat, akik egy
sportos napra vágytak, vagy
csak egy jó közösségi programra a belváros legnagyobb
összefüggő zöldterületén.
A képzeletbeli rajtpisztolyt
Veres Pál polgármester sütötte el. Felidézte, hogy alig pár
napja adták át ünnepélyesen a
népkerti futókört, most pedig
egy sportos átadás is megtörténik – fogalmazott. Erre nagyszerű alkalomnak mutatkozott
a Futókörök napja, amelyhez
az önkormányzat hozzákapcsolt egy sportágválasztót.
„Utóbbi célja, hogy felhívjuk
a figyelmet a sport és a mozgás fontosságára, az egészséges

Kellemes belvárosi környezetben róhatták a köröket. Fotó: Mocsári László

életmódra” – utalt arra a városvezető, hogy számos miskolci sportegyesület képviseltette
magát és készült különböző izgalmas programokkal a látogatók számára.
Ezt követően a Futókörök
napjáról beszélt a városvezető.
A rendezvényt az ország tizenöt településén tartották meg
szombaton; az a helyszín nyer,
ahol a legnagyobb távot futják
le a résztvevők, a díj pedig kétszázötvenezer forint, amit jótékony célokra ajánl fel a győztes.
– A vetélkedés megmutatja mindenki számára, hogy ha
egy közösség összefog, akkor
erős, és képes ilyen kiemelkedő
eredményt elérni – fűzte hoz-

Egyéniben Bódis Tamás győzött a Kassa–Miskolc ultramaratonon. Fotó: Juhász Ákos

Jól futott a szombat Miskolcon, hiszen a Népkertben megrendezett Futókörök
napja mellett egy nemzetközi futóverseny célállomása is
volt a város.
A testvérvárosok között
negyedik alkalommal megrendezett Kassa-Miskolc Ultramaraton a kassai belvárosból indult szombat reggel,
ezután a Hernád partjára vezetett a futók útja, akik Krasna és Nyzna Mysla érintése
után Kékednél lépték át a határt. A folytatásban Gönc, Vi-

zá Veres Pál, aki arra is kitért,
hogy a város számára prioritás
az egészséges életmód támogatása.
Az országos esemény részeként Miskolcon egyébként
több mint 924 kilométert futottak össze a lelkes sportbarátok (Dabas lakói nyertek
közel 4900 kilométerrel). Az
Országos
Futópálya-építési Programban az utóbbi időszakban több rekortán borítású, legalább 800 méter hosszú
futópályát adtak át az Aktív
Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatásával, a SZEOSZ szakmai
koordinálásával. Ezek a futókörök várták a mozogni vágyókat, Miskolc mellett Gö-

döllőn, Hajdúböszörményben,
Kaposváron, Pápán, Egerben,
Székesfehérváron, Sárváron,
Szegeden, Szolnokon, Kiskőrösön, Dabason és három fővárosi kerületben zajlott a második alkalommal megrendezett
verseny.
A Futókörök napjával párhuzamosan rendezték meg
tehát a Népkerti sportágválasztót. Az esemény keretein
belül a Magyar Honvédség és
a Miskolci Rendőrkapitányság
mellett számos, a borsodi megyeszékhelyen tevékenykedő
egyesület képviseltette magát
és készült különböző izgalmas
programokkal a rendezvényre
látogatóknak.
KIRÁLY CSABA

Nem bírtak a Kolomposokkal
Kiélezett csatában rabolt
el pontokat Miskolcról a
Budapest Cowbells amerikaifutball-csapat a múlt
szombaton lejátszott bajnoki
rangadón.

zsoly, Abaújszántó, Hernádkércs, Szikszó és Sajóvámos
következett, míg a célt Miskolcon, a Szent István téren
érték el.
Egyéniben Bódis Tamás világbajnoki ezüstérmes futó
győzedelmeskedett 9 órán belüli idővel. A célnál a Miskolc
Televízió kérdésére elmondta, hogy nem ismerte a pályát
teljes mértékben. „Minden
elképzelésemet
felülmúlta:
sokkal nehezebb volt” – utalt
egyebek mellett a földutakra
és a szintemelkedésekre, amik
külön megterhelők voltak.
Hozzátette, úgy érzi, jobban
is tudott volna teljesíteni, de
előző este gyomorproblémákkal küzdött, amik még szombaton is éreztették hatásukat.
„Mindezek ellenére nagyon
jó verseny volt, pozitív élmé-

9

Közel ezer kilométert futottak „össze”

Maraton Kassáról Miskolcra

Szombaton rendezték meg a
IV. Kassa-Miskolc Ultramaraton nemzetközi hosszútávfutó versenyt. A versenyzők a 115 kilométeres távot
egyéniben, párban, 5 és 10
tagú váltóban teljesíthették.

sport

nyekkel távozom innen” –
összegezte tapasztalatait.
A szervezőbizottság elnökeként Borkuti László kifejtette, hogy idén emelkedett a
nevezők száma a tavalyihoz
képest, ebben talán az is közrejátszik, hogy 2021 novemberében mostohább időjárási
viszonyok között rendezték
meg a versenyt.
„Vannak pozitív és negatív tapasztalatok is. Azt gondolom, hogy nem lehetünk
elégedetlenek, a hangulatból
mindenki számára kiderül,
hogy ez egy szerethető rendezvény” – summázta a Szent
István téren fesztiváli hangulatban megtartott díjátadó
előtt gondolatait.
A napot végül a Zenegép
zenekar koncertje zárta.
MN

Ezúttal a Szentpéteri kapui Honvéd Papp József SE
sportpályán csapott össze a
Budapest Cowbells és a Miskolc Steelers. A két csapat
szoros mérkőzéseket játszott
a múltban, elég csak visszagondolni a 2016-os döntőre,
ahol az Acélosok Troy Rice
legendás visszahordásával
lettek először bajnokok a
HFL-ben.
Izgalmas és színvonalas találkozóra volt kilátás ezúttal
is. A Cowbells egy jól sikerült
fővárosi derbi (28-25 a Wolves ellen) után utazott el Miskolcra, és a Steelers is győzelemmel kezdte az idényt: a
Győr Sharksot verték meg
kétszeri hosszabbítás után
28-25-re. Az izgalmak terén
nem is kellett csalódniuk a
szurkolóknak, hiszen mindkét offense TD-vel nyitott
az első drive-jából. A második negyedben ismét a hazaiak szereztek vezetést Nagy
Donát elkapásával, a 14-7-es
hazai vezetés a nagyszünetig kitartott. A harmadik negyedet hiába kezdte jobban a
Cowbells, a hazaiak tartották
az előnyüket, a kitűnően játszó Carson Ouellette 93 yardon (!) át hordta vissza TDre a vendégek kick offját, így
pedig már 21-13-ra vezetett a
Miskolc a félidőben.

A folytatásban aztán állva
hagyta ellenfelét a fővárosi gárda. Az Acélosok többet
hibáztak, így a Kolomposok
fel tudtak zárkózni, majd a
vezetést is átvették az utolsó negyedben, amit a lefújásig megtartottak. 29-21-es
győzelmük azt jelenti, hogy
a Steelers 1-1-es mérleggel
áll, míg a Cowbells 2-1-gyel,
amivel a fővárosiak karnyújtásnyira kerültek a rájátszástól.
Carson Ouellette wide receiver egyik legjobbja volt
csapatának. Lapunknak úgy
fogalmazott, a negyedik negyedben sem játszottak ros�szul, de sajnos a sportban,
főleg ezen a szinten, az apró
momentumokon is sok múlhat. A labdavesztéseket említette példaként.

– Jön még két mérkőzés,
magabiztosak vagyunk, és be
fogunk jutni a rájátszásba –
szögezte le.
Tim Bishop, a Miskolc
Steelers vezetőedzője a kri
tikus szituációkat emelte ki,
a labdavesztéseket, az olyan
first downokat, amiket a bírók valamilyen szabálytalanság miatt visszafújtak. Ezek
döntőnek bizonyultak.
– Végig jól mozogtunk, viszont kritikus szituációkban
nem szabad hibázni – emelte ki.
Az Acélcsapat idei négy
alapszakaszbeli bajnokija közül a harmadikat ismét fővárosi rivális ellen játssza,
június 11-én, szombaton a
Budapest Wolves érkezik a
borsodi megyeszékhelyre.

Fotó: Rigó Luca Boglárka/Miskolc Steelers

KUJAN ISTVÁN

10

hirdetés

Miskolci Napló

2022. május 28.
21. hét | XIX. évfolyam 21. szám

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Akció! 2022. 05. 28-tól 2021. 06. 03-ig
Dove szappan, 100 g, 2290 Ft/kg
Active mosogatószer, 0,5 l, 398 Ft/l
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
Fa folyékony szappan, utántöltő,
385 ml, 776,62 Ft/l
Flóraszept fertőtlenítő tisztítószer, 1 l, 499 Ft/l
Perla kéztörlő, 1 tekercs, 549 Ft/tekercs
Viva WC-papír, 8+2 tekercs, 59,9 Ft/tekercs
Fiorillo ablaktisztító, 750 ml, 865,33 Ft/l
Garnier hajfesték, Naturals, Color Sensation
Well Done bútorápoló, pumpás,
750 ml, 1198,66 Ft/l
Biopon mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg
Air Wick Automatic utántöltő,
250 ml, 3996 Ft/l
Fiorillo folyékony mosószer, 2,5 l, 519,6 Ft/l
Trikolor kerítésfesték, 0,75 l, 3998,66 Ft/l
Diszperzit mennyezeti festék, 14 l, 449,92 Ft/l
Héra Prémium belső falfesték,
5 l, 2099,8 Ft/l

Pünkösd vasárnap és hétfőn zárva tartunk!

279 Ft
299 Ft
349 Ft

229 Ft
199 Ft
299 Ft

399 Ft
599 Ft
649 Ft
699 Ft
749 Ft
999 Ft

299 Ft
499 Ft
549 Ft
599 Ft
649 Ft
899 Ft

999 Ft
1099 Ft

899 Ft
999 Ft

1099 Ft
1399 Ft
3599 Ft
7999 Ft

999 Ft
1299 Ft
2999 Ft
6299 Ft

12 499 Ft 10 499 Ft

Apróhirdetés

Hamarosan megtöltheti
komposztládáját!

Falusi vendéglátó (OKJ3154115,
Eng. sz. E-000683/2014/A050), Gyümölcspálinka-gyártó (OKJ3154104,
Eng. sz. E-000683/2014/A018),
Méhész (OKJ3262102, Eng. sz.
E-000683/2014/A027) képzés indul
nyáron a DEKRA Akademie szervezésében. 06-30/524-4954-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Tetőfedő, bádogos és ácsmunkát vállalunk A-tól Z-ig. Tel.:
30/760-5814

Minőségi oktatással az egészséges holnapért!

A MISKOLCI EGYETEM FERENCZI SÁNDOR
EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUM ISKOLARENDSZERŰ,
ESTI MUNKARENDŰ, SZAKMAJEGYZÉKES
KÉPZÉSI KÍNÁLATA A 2022/2023. TANÉVRE
(Intézményi OM azonosító: 203391)
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT (2 év képzési idő)
l 5 0913 03 01

Általános ápoló (3 éves képzés)

l 5 0913 03 11

Mentőápoló

l 5 0923 03 09	Rehabilitációs terapeuta/

Fizioterápiás asszisztens
Gyógymasszőr

Miskolc MJV Önkormányzata a HungAIRy LIFE IP projekt keretében előreláthatólag június közepén kezdi meg a komposztkeretek osztását a lakosoknak.
Jelentkezhetnek: miskolci kertes ingatlannal rendelkező személyek.
Komposztkeretet igényelni az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
Személyesen: Miskolc MJV Önkormányzat, Városház tér 8. – ügyfélszolgálat
E-mailben: hungairy@miskolc.hu

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

(OKJ 54 723 01 Gyakorló mentőápoló
végzettséggel 6 hónap)

Fogászati asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Radiográfiai asszisztens
Perioperatív asszisztens

l 5 0914 03 08	Radiográfiai szakasszisztens/

CT/MR szakasszisztens
(OKJ 54 725 09 Radiográfiai
asszisztens végzettséggel 1 év)

SZOCIÁLIS ÁGAZAT (2 év képzési idő)
Kisgyermekgondozó, -nevelő

EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA ÁGAZAT (3 év képzési idő)
l 5 0911 02 01

(OKJ 54 723 02 Gyakorló ápoló
és 54 723 03 Gyakorló csecsemőés gyermekápoló végzettséggel 1 év)

l 5 0913 03 11	Mentőápoló

l 5 0913 03 02	Egészségügyi asszisztens/

l 5 0922 22 02

SZAKMAI ELŐKÉPZETTSÉGGEL
l 5 0913 03 01	Általános ápoló

Fogtechnikus

AMIT KÍNÁLUNK
l Piacképes szakmák
l Ingyenes képzés

l Diákigazolvány (felnőttképzési jogviszony szerint)
l Iskolai oktatási hét 1-3 délután 14:30-tól 18:30-ig

A képzések időtartama azonos ágazati érettségivel 1 évvel lerövidül.

l Barátságos légkör, jól képzett oktatók

SZERETETTEL VÁRJUK
A FERENCZIBE!
Érdeklődni az iskola titkárságán,
a 06-46/508-095
telefonszámon, illetve
a www.ferenczi.hu honlapon
és mail@ferenczi.hu
e-mail-címen lehet!
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PROGRAMAJÁNLÓ Huszonharmadszor zsong Lillafüred
MÁJUS 28., szombat
8:25 A kör bezárul: Körtúra a Majális
parktól, információ: mvsctura.hu
9:00 Mozdul az Avas - gyereknappal egybekötött főzőverseny, avastetői sportpálya
9:30 Fitt Feszt 3.0 – Egészségnap, Lovagi Tornák Tere
10:00 Lutrától a barlangokig – garantált
városnézés Lillafüreden, indulás a lillafüredi kisvonat állomásépületétől
10:00-14:00 Régészet napja, Feledy-ház
10:00 Vasutas gyermeknap, Vörösmarty
Művelődési Ház
18:00 A Fráter Kórus jubileumi koncertje,
Fráter György Katolikus Gimnázium
19:00 Producerek, bérletszünet, Miskolci
Nemzeti Színház, Nagyszínház
19:00 Babaház (Nóra), Miskolci Nemzeti
Színház, Játékszín
19:00 Huszka Jenő - Szilágyi László: Sissi, a magyar királyné (operett) - A Monarchia Operett előadása, Művészetek Háza
19:30 Blacklore-koncert, Vörösmarty Művelődési Ház

MÁJUS 29., vasárnap
8:30 Tárkányi túrák 4.: Répáshuta-Felsőtárkány túra, információ: mvsctura.hu
16:00 A Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti
Iskola gálaműsora, Művészetek Háza
10:30-18:00 Gyereknapi programok, Lovagi Tornák Tere előtti vásártér
MÁJUS 30., hétfő
8:00 Petőfi nyomában – Foglalkozás a Petőfi emlékév alkalmából, József Attila Könyvtár
10:00 Hahó, könyvtársak! – A megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
19:00 A magyar klasszikus zene napja:
Jótékonysági koncert a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház gyermekrehabilitációs osztályának javára – A
Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje,
Művészetek Háza

MÁJUS 31., kedd
16:00 Határtalan kalandozás papírszínházzal a mesék birodalmában, Petőfi
Sándor Könyvtár

JÚNIUS 1., szerda
10.00 Szemezgető: online könyvajánló –
Környezetvédelmi világnap, József Attila Könyvtár
16.00–17.30 Mutatom, csináld utánam!
– Kézműves délután, Petőfi Sándor
Könyvtár
17:00 ArTTér: kedvesség vagy konfliktuskerülés - beszélgetések olyan erényekről, melyek nélkül a világ nem
működik, Művészetek Háza
18:00 A HoldEső és Vihula Mihajlo közös jótékonysági koncertje, Művészetek Háza
JÚNIUS 2., csütörtök
10.00–18.00 Író-olvasó találkozó Reiman
Zoltánnal bloggerrel, A szerző A miskolci sárkány címmel megjelent könyvét ismerteti, József Attila Könyvtár
16.30 Lurkótanya – kézműves foglalkozás, Halacska készítése az óceánok világnapja alkalmából, József Attila Könyvtár
JÚNIUS 3., péntek
10.00–12.00 Tökmag baba-mama klub,
Petőfi Sándor Könyvtár
14:00 Magyar vagyok határtalanul - Gyermekrajzverseny kiállításmegnyitó,
Művészetek Háza
14.00–17.30 Társasjáték-kaszinó, Petőfi
Sándor Könyvtár
14.30 Bócz Sándor Operabarátok Klubja, Opera-operettgála, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
JÚNIUS 4., szombat
20:00 Random Trip-koncert, Ady Endre Művelődési Ház
JÚNIUS 5., vasárnap
8:00 Régiségvásár, Széchenyi utca

Egy sportágválasztó eseménynek indult, mára már
több területet felölelő rendezvénnyé nőtte ki magát.
A Zsongó Lillafüred célja,
hogy minél többen ismerkedjenek meg minél több sportággal,
és válasszanak közülük mindennapjaikra. A Palotaszállóban tartott beharangozó sajtótájékoztatón az esemény fővédnöke,
Hubay György alapító elnök, valamint Meződi József, az Apostol
frontembere ismertette a kétnapos rendezvény tíz órától rajtoló
programsorát. A frontember elmondta: nosztalgikus élményekkel tért vissza Lillafüredre a jubileumi repertoárral. A meghívást
azért is ítélte különlegesnek, mert
játszottak már ugyan Miskolcon,
de Lillafüreden még soha.
Eszerint az Alpesi büfé előtti
téren a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda gyermekprogramja nyitja meg a hétvégét. Aztán
jön a Spider Mentőcsapat részvételével szervezett kutyasimogató,
majd kommandós bemutató a
megye rendőreivel, rögtön utána
pedig habparty a katasztrófavédelmisek jóvoltából.
A Lillafüredi Kalandpark
színpadán szombat délután
Eperjesi Erikával, Kriston Milánnal, Gulyás Szabinával és az
Apostol együttessel is összefuthatunk.

Az országosan egyedülálló költészeti ünnepség során a Kárpát-medence magyar ajkú költői mellett a V4

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JÚNIUS 1., 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 Egészségpercek
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
JÚNIUS 2., csütörtök 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés
(12) 18:25 Promenád (kulturális magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12)
19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilá-

Május 28., szombat
Alpesi büfé előtti tér:
10.00: Ünnepélyes megnyitó:
Köszöntőt mond Hubay
György, a fesztivál alapító elnöke, volt országgyűlési képviselő
10.15: Gyermekműsorok a
Szent Imre Általános Iskola és
Óvoda közreműködésével
10.35: Gyermeknapi köszöntő Guszti Bohóccal
11.15: Kutyasimogató
Lehoczki Lászlóval és a Spider Mentőcsapat részvételével

Második alkalommal rendezik meg május 30. és június
4. között a Rimay János Alapítvány szervezésében zajló
nemzetközi irodalmi találkozót, a Kárpát-medencei és
V4 Költészeti Fesztivált.

Fotó: Mocsári László

MÁJUS 31., 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 A deszka népe(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12)
20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film
(12) 21:30 Képújság (12)

Másnap ugyanezen a helyszínen többek között a Kalamajka Bábszínház, a Csiribiri Zenekar, Balázs András

bűvész és Guszti Bohóc is feltűnik majd. A szervezők arcfestést, csillámtetoválást, lufihajtogatást, légvárat és számos
RÉSZLETES PROGRAM
11.45: Kommandós bemutató
a B-A-Z Megyei RFK közreműködésével
12.15: Habparty, a B-A-Z
Megyei Katasztrófavédelem
támogatásával
12.45: Roberto, a mentalista
előadása
Lillafüredi Kalandpark:
15:00: Jó ebédhez szól a nóta!
/Eperjesi Erikával és Kriston
Milánnal/
16:00: Gulyás Szabina koncertje

gyerekprogramot ígérnek a
vendégeknek. Íme a részletes
menetrend:
MN
17:00: Apostol 50+2 Nagykoncert
Május 29., vasárnap
Lillafüredi Kalandpark:
10:00: Kalamajka Bábszínház előadása
11:00: Csiribiri Zenekar műsora
12:00: Balázs András bűvész:
Varázsovi
13:00: Guszti Bohóc vidám,
zenés műsora
14:00: Diridongó Együttes interaktív gyermekműsora

Héftőn kezdődik a második Kárpátmedencei és V4 Költészeti Fesztivál

NAGY UTAZÁS. Múlt hét
végén a Művészetek Házában megtartotta hagyományos gálaműsorát a Premier
Alapfokú Művészeti Iskola.
A fantasztikus hangulatú,
többször tapssal kísért eseményen közel négyszáz diák
mutatta be – tanárai közreműködésével -, mi mindent
sajátítottak el a tanév során.
Az idei vezérfonal az utazás
volt: a színjátszós fiatalok
átvezetéseivel a különböző
kultúrák jellegzetes zeneszámait, táncait villantották
fel az iskola tánc-, zene– és
képzőművészetis tanulói.

MÁJUS 30., 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 Drogprevenció
(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)

Évről évre változatos programokkal várja az érdeklődőket a Zsongó Lillafüred. Fotó: MiNap-archív/Végh Cs.

tó (közéleti magazin)
ism. (12) 20:00 Miskolc
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
JÚNIUS 3., 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 Generációnk
(idősügyi magazin) (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)
JÚNIUS 4., 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 ism. (12) 19:15
Időjárás-jelentés (12) 19:25 Promenád
(kulturális magazin) ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
JÚNIUS 5., 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
(közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12)
19:25 Egészségpercek ism. (12) 20:00
Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

HARANG-HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában május
29-én, vasárnap 16 órától az
Avasi református templomból
közvetítenek. Igét hirdet: Hangó István lelkipásztor. Június
2-án 10:00 órakor, a Mindszenti templomban szentmisét
tartanak a városi papság közreműködésével, melynek keretében papszentelés előtt álló
diakónusok mutatkoznak be.

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem: MÁJUS 28-29., szombat-vasárnap: 15:30 Pipiána
Hoppsz és a Sötétség Hörcsöge | MÁJUS 30. – JÚNIUS 1., hétfő-szerda: 15:30 Sonic a
sündisznó 2. | MÁJUS 26. – JÚNIUS 1., csütörtök-szerda: 17:45 és 20:00 Top Gun: Maverick | JÚNIUS 2-8., csütörtök-szerda: 17:30 Szerelmes nehézfiúk | 20:00 Top Gun: Maverick
• Művészetek Háza, Béke-terem: MÁJUS 28-29., szombat-vasárnap: 16:00 Az egér legjobb barátja | MÁJUS 26. – JÚNIUS 1., csütörtök-szerda: 18:00 Zanox – Kockázatok és
mellékhatások | 20:15 Damsel | MÁJUS 30. – JÚNIUS 1., hétfő-szerda: 16:00 A kis Nicolas és az elveszett kincs | JÚNIUS 2-8., csütörtök-szerda: 17:00 A kis Nicolas és az elveszett kincs (kivéve június 4., szombat) | 19:30 Hold 66 | JÚNIUS 4., szombat: 17:00: Őrtüzek nyugaton
• Cinema City: MÁJUS 26-JÚNIUS 1., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – A gigantikus tehetség elviselhetetlen súlya | A kis Nicolas és az elveszett kincs | A rosszfiúk | Az egér legjobb barátja | Az elveszett város | Az északi | Bazi nagy francia lagzik
3 | Doctor Strange az őrület univerzumában | Encanto | Katinka | Lányok Dubajban,
Legendás állatok: Dumbledore titkai | Nyuszi suli – A Húsvét mentőakció | Pipiana
Hoppsz és a Sötétség Hörcsöge | Pirula Panda | Sonic, a sündisznó 2 | Top Gun Maverick | Tűzgyújtó | Zanox – Kockázatok és mellékhatások

országok ismert és elismert
poétái is hazánkba látogatnak. A hétfőtől szombatig
tartó, író-olvasó találkozóknak és szimpóziumoknak
egyaránt helyet adó fesztiválra
Lengyelországból,
Csehországból, Szlovákiából, Ukrajnából, Szerbiából
és Romániából is érkeznek
költők. Az Északkelet-Magyarország több helyszínén

zajló ünnepi rendezvény május 30-án, hétfőn este hat
órakor nyitja meg kapuit a
sárospataki Rákóczi-vár lovagtermében. A költészeti
találkozó zenei koncertekkel
ötvöződik, melynek során
színpadra lép többek között
a Kaláka együttes, a Mintha zenekar, valamint Kubik
Anna színművész.
MN

Miskolcra jön a Mudfield
Az elmúlt négy év egyik legnagyobb rockzenei sikertörténetét író Mudfield zenekar
május 27-én, péntek este 8
órától lép fel a Gárdonyi Művelődési Ház parkjában.
A 2019-es Sárrét című bemutatkozó albumuk a Mahasz
albumeladási lista 12. helyén
nyitott, majd Fonogram-díjat
nyert „az év hazai hard rock
vagy metal albuma” kategóriában. A 2020-as második, Kelet
népe című album a Mahasz albumeladási lista 4. helyén nyitott. A Hammer World magazin februári Hangpróbájának

3. helyén végzett és 9 pontos
kritikát kapott.
A zenekar körbeturnézta az
országot a Nomad és a Leander
Kills vendégeként, és olyan nagy
rajongótábort verbuvált, hogy
2020 második felétől már önállóan tud koncertezni hazánkban.
A tavaly decemberben megjelent Szörnyeteg a Mahasz album
eladási lista 10. helyéig jutott, és a
Napfénytenger című dalt már 17
rádió tűzte műsorára.
A miskolci fellépésükön az
Escape My Shadows lesz az
előzenekaruk, a kapukat 7 órakor nyitják, a Mudfield 8-tól áll
színpadra.
MN

12 mozaik

Miskolci Napló
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21. hét | XIX. évfolyam 21. szám

Könyvújdonságok a Géniusztól

Kézműves
portékák
Görömbölyön

1

Termelői napot rendeztek múlt
vasárnap Görömbölyön. Ennek
köszönhetően azoknak is lehetőségük volt az áruk, kézműves
portékák és ajándékok között
böngészni, akik egyébként nem
jutnak el az Erzsébet térre, vagy
éppen nem bírják kivárni a következő városi szintű eseményt.
A szervezők kísérőprogramokkal várták a látogatókat, hogy a
vásárlás mellett igazi közösségi program kerekedhessen
a termelői napból. A Szolártsik
téren városismereti kvíz várta
a kicsiket és nagyokat, majd az
Aranykapu Bábszínház adta elő
Paprika Jancsi és az ördögök
történetét, végezetül pedig a
Görömbölyi Zengedezők Népdalkör simogatta a hallójáratokat.
Fotó: Mocsári László

Gazdikereső

Ezen a héten Rovent (5903.), 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.

Akkor és most. A felvételeken a Lévay-gimnázium főépülete,
illetve a Bársony-ház látható, utóbbi ma az oktatási intézmény
egyik kollégiumi épülete. A régi és az új kép jobb oldalán található kétemeletes iskolaépületet a miskolci református gimnázium számára építették, és 1898-ra készült el. Az iskola 1935-ben
vette fel korábbi tanárának, a neves költőnek, Lévay Józsefnek a
nevét. A második világháborút követően 1948-ban államosították, 1950-ben Mikszáth Kálmán nevét vette fel, 1953-ban pedig
összevonták az akkor már Földes Ferenc nevét viselő volt Fráter
György Királyi Katolikus Gimnáziummal. A Lévay 1993-ban indult
újra, a felvételen látható épületét pedig 1996-ban kapta vissza.
Az addig ott működő Zrínyi Ilona Gimnázium ekkor költözött a
Nagyváthy utcára. A bal oldali épület a Bársony-ház, ami az egykori Derék piac helyén áll. Az épületen látható egy emléktábla,
amely Bársony Jánosra, Miskolc városi tiszti ügyészére emlékezik. 1891-ben, a ház alapozásakor, 2,5 méter mélyen találták meg
a Bársony-házi „szakócákat”. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy.
József képeslapja, Mocsári László fotója)

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. június 22. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt
sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Előző rejtvényünk helyes megfejtései: A Borostyánszoba, A híres
Sophy, Meddig élünk?, A stílusikon. Nyertesek: Majoros Sándorné
(Miskolc), Bujdosó Bettina (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket
postán küldjük el.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Sudoku
(5903). Roven
Bekerülés helye: Miskolc,
Forrásvölgy
Fajta: keverék
Kor: 2,5 év
Neme: kan
Szín: világosbarna
Hirdetés

Súlya: 28,80 kg
Magasság: 55 cm
Roven egy 2,5 éves, emberekkel és macskákkal egyaránt kedves és barátságos kutya. Szeret nagyokat sétálni,
pórázon is szépen vezethető.

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.) Valaki helyet talál önnek az életében, de nem biztos, hogy ez olyan hely, mint amilyenre ön vágyik. Legyen kicsit türelmes, Róma sem
egy nap alatt épült fel.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Igazságtalan vád alól igyekszik tisztára mosni magát, és ha nem hagyja, hogy az érzelmei elragadják, akkor ez jó eséllyel sikerülni is fog. Fogadja el az emberek bocsánatkérését, és ne tartson haragot!

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Kicsit lazítani szeretne, de
valakinek más tervei vannak önnel. Jobb, ha nem ellenkezik, mert a dolognak mindenképpen a végére
kell járni. Hamarabb szabadul, ha nem húzza az időt.

Bika (04. 21.–05. 21.) Ritkán engedi, hogy az érzelmei irányítsanak, most mégis ez történik, mivel egy
számára fontos személyről van szó. Ne érezzen bűntudatot, aki szeretetből gyengül el, annak nem kell szégyenkeznie.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Sok dologba fektetett energiát mostanában, nagy volt önön a nyomás, és közben
megfeledkezett a magánéletéről. Most itt az ideje,
hogy helyrerakja a dolgokat, fordítson egy kis figyelmet a párjára!

Bak (12. 22.–01. 20.) Nincs két egyforma ember, így
nincs két egyforma szeretet sem. Lehet, hogy a párja
nem pont ugyanúgy mutatja ki, de ez még nem jelenti azt, hogy az érzelmei ne lennének ugyanolyan erősek.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Egy fontos hír a véletlennek
köszönhetően elkerüli önt, pedig ha tudomást szerezne róla, valószínűleg más döntéseket hozna. Maradjon éber, hogy minél előbb értesüljön az eseményekről!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Egy elsőre nehéznek tűnő
feladattal jobban halad, mint azt gondolta volna, de
ne bízza el magát! Legyen kicsit szigorú önmagához,
és akkor olyan eredményeket tehet az asztalra, amit elvár magától.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Nehéz héten van túl, és
most jólesne egy kis lazítás, de nem biztos, hogy otthon minden körülmény adott. Próbálja úgy intézni a
pihenést, hogy az mindenkinek örömet okozzon!

Rák (06. 22.–07. 22.) Egy komoly és régóta feszélyező
problémára sikerül megoldást találnia. Nagy teher esik
le a válláról, és büszke lehet magára, hiszen ha a helyzet nem is tökéletes, ennél jobbal eddig senki nem állt elő.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Nem szeret ugyanazon a
kérdésen lovagolni, de úgy tűnik, a környezete nem
tudja túltenni magát valamin. Ha nagyon unja a dolgot,
adja értésükre, hogy a döntés végérvényesen megszületett.

Halak (02. 20.–03. 20.) Most megfoghatja a szerencse kezét, mert egy komolyabb ügyben kacsinthat önre
Fortuna. Megéri tehát most kisebb kockázatokat vállalni, de az óvatosságról azért most se feledkezzen meg!

