Miskolci Napló
Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

ÓVODAPEDAGÓGUSOKAT
KÖSZÖNTÖTTEK

Az óvodapedagógusokat köszöntötte a miskolci önkormányzat. A városházán több mint húsz óvodai dolgozót jutalmaztak pedagógusnap alkalmából. Veres
Pál polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy a
család mellett a pedagógusok azok, akik megalapozzák a gyermekek jövőjét. Cikk a 3. oldalon

Civilek fogadták
örökbe az Európa teret
A helyiekből álló közösség
a város közterület-szépítő
felhívására jelentkezett, és
csütörtökön kezdték meg a
munkát a belvárosi téren.
A Padtársak civil közös
ség és a Függetlenek a Szin
va Városáért Egyesület gon
dozza ebben a szezonban a
belvárosban található Euró
pa teret. Az önkéntesek csü
törtök délután a virágágyá
sok gyomlálásával kezdtek,
de terveik között szerepel a
virágládák és a padok festé
se, rendbetétele, a növényzet
gondozása és a tér jelképé
nek számító csillagok újra
festése is – erről Kónya Zsuzsanna ügyvéd, a Padtársak
egyik tagja számolt be.
– Mindenki nagyon jól
tudhatja, milyen helyzetben
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DECEMBERRE
ELKÉSZÜL A RENDELŐ

A fennakadások ellenére várhatóan decemberre elkészül a Kazinczy utcai háziorvosi rendelő
felújítása. A rendelő egy társasházban működik, így a projekt egyes részleteit az ott élőkkel
is egyeztetni kellett, kisebb módosításokra is
szükség volt. Cikk a 2. oldalon
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SEGÍTSÉG BOLDIZSÁRNAK

Versenyt futnak az idővel a sajókeresztúri Boldizsár szülei.
A súlyos anyagcserezavarral diagnosztizált kisfiú kezelését
május végén el kellett volna kezdeni, ehhez viszont csaknem 15 millió forint hiányzik. Boldizsáron egy egyedi génterápia segíthetne, amit külföldön végeznének el. A kezelés
teljes költsége 500 millió forint. A nyolc hónapos kisfiú szülei továbbra is bíznak benne, hogy Boldizsár reményt kaphat
egy teljes és hosszú életre. Cikk a 8. oldalon

Könyvünnep az Erzsébet téren

vannak az önkormányzatok,
ráadásul az elvonásokkal
gyakorlatilag az embereket
is sarcolja a kormány. Lát
juk, hogy a Városgazda az el
múlt évekhez képest komoly
erőfeszítéseket tesz a város
közterületeinek
rendben
tartására, Miskolc azonban
nagy, így a feladat a jelenlegi
gazdasági helyzetben meg
haladja erőforrásaikat. Le
het emiatt dühösnek lenni és
szidni az önkormányzatot,
de ez az energia akár arra is
fordítható, hogy megnézzük,
mit tudunk tenni mi, a város
lakói. Mi, a Padtársak közös
sége pedig úgy gondoltuk,
hogy az Európa térnek sze
retnénk méltó külsőt adni,
hogy ismét méltó lehessen
nevéhez – részletezte.
Folytatás a 4. oldalon

Az olvasókat számos programmal invitálták a szervezők közös ünneplésre. Fotó: Juhász Ákos

Csütörtökön elkezdődött a 93.
Ünnepi Könyvhét és 21. Gyermekkönyvnapok: pavilonok
költöztek az Erzsébet térre
és hegyes tetejű sátrak mint
könyvkastélyok emelkedtek a
térköveken.

A munka a virágágyások gyomlálásával kezdődött. Fotó: H. Cs.

A megnyitó előtt az Agyag
banda prémium folkbulize
nével csábította be a sétálókat,
még az eső is lelógatta a domb
alá a lábát, úgy figyelt. Az utób
bi körülmény ellenére szép
számmal gyűltek az érdeklő
dők: könyvárusoknál lapozgat
ták az év sikerköteteit, különbö

ző életekbe buktak alá egy-egy
oldal erejéig, majd emelkedtek
ki belőle, hogy egy másik törté
netbe csobbanjanak.
– A könyvhét új kiadványa
it kínáljuk leginkább, ennek fő
oka, hogy tapasztalatunk sze
rint azokat a könyveket ke
resik ilyenkor is az emberek,
amik a boltokban is jól fogy
nak – mondta nekünk Gyüker
Marianna, a Líra pavilonjának
egyik eladója, aki szerint széles
az idei paletta: szépirodalmi és
gyermekkönyvek, történelem és
egészségmegőrzés vegyesen tar
kítják a kínálatot.

Ahogy az Agyagbanda befe
jezte a zenélést, sokan gondolták
úgy, hogy az eső fog rákezdeni.
A zuhé szerencsére – többnyire
– elmaradt, ehelyett a színpadon
kezdődött el az Ünnepi Könyv
hét szintén ünnepi megnyitója,
amelyen először Varga Andrea
alpolgármester idézte fel a ren
dezvény eredetét.
– Tőlem jobbra áll az épület,
amiben 1927 pünkösdjén össze
gyűltek az ország könyvkiadói,
kereskedői. A fővárosból érke
zett Supka Géza író, a Literatú
ra irodalmi folyóirat tulajdono
sa és főszerkesztője. Ő javasolta,

hogy az év egy adott napján „az
ország minden falujában és vá
rosában könyvnap rendeztes
sék, amely az írót és a közönsé
get közvetlen kontextusba hozza
egymással. Fontosnak tartotta
ugyanis, hogy egyszer egy évben
a könyvírás és -kiadás művészete
is kimenjen az utcára, mégpedig
ingujjban, közvetlen, bohém for
mában – idézte az eredeti elkép
zelést Varga Andrea. Az ünnep
ség díszvendége Szabó T. Anna
József Attila-díjas magyar költő,
műfordító volt: ő nyitotta meg
hivatalosan is az idei eseményt.
Folytatás az 5. oldalon

A természet meggyógyítja önmagát

Adományunkkal és vérünkkel segítettünk

Néhány hónapon, maximum
egy éven belül újra élettel telhet meg a Sajó szennyezett
szakasza – állítja a lapunk által megkérdezett szakértő.

Adománygyűjtést szervezett a Vöröskereszt megyei
szervezete az Ukrajnából
menekült gyerekek számára
pénteken, a Szinva teraszon.

Megállapítását a szennyező
dés megszüntetése esetén a fo
lyóvizek öngyógyító képességé
re alapozza a Miskolci Egyetem
tanszékvezető egyetemi taná
ra. Szűcs Péter hidrogeológiá
val, vízminőség-védelemmel,
vízkészletekkel
kapcsolatos
problémakörökkel foglalko
zik, jártas tehát az olyan esetek
szakértői megítélésében, mint
amilyen a Sajó ügye.
Ismert, február közepe óta
tart az ökológiai katasztrófa a
Sajón, a Rozsnyó járásbeli alsó
sajói Siderit állami ércbányából
ugyanis naponta 1,5 millió liter,
erősen szennyezett víz kerül a

folyóba, ami több tonna vasat,
szulfátot, cinket, illetve man
gánt, sőt arzént is tartalmaz.
Május végén végre megkezd
ték a szennyezés megállítását, a
bányavíz elterelését a szlovákiai
szakaszon.
– A híradások alapján tudok
én is csak véleményt formálni.
Az tény, hogy adott egy elha
gyott bánya, ahol vasércet ter
meltek korábban. Innen aztán

nagy mennyiségben folyt, és
folyik pillanatnyilag is savas,
szulfát és komoly nehézfém
tartalmú bányavíz a Sajóba.
Olyan a koncentrációja, hogy
még a felhígulás után is károsít
ja a beeresztéstől egy szakaszon
az élővilágot. Úgy a halakat,
mint az algákat, a csigákat, a
növényeket, elpusztít mindent
– mondta a szakértő.
Folytatás a 4. oldalon

Február közepe óta tart az ökológiai katasztrófa a Sajón

Tavasz óta mintegy kilenc
ven gyermek él Miskolcon,
az otthonuktól távol, sokkal
szerényebb körülmények kö
zött és idegen környezetben.
Ezek a gyermekek a nyarat is
ideiglenes szállásukon, a négy
fal között töltik majd. A Vö
röskereszt vezető szerepet vál
lalt a családok mindennapi
ellátásában. A nyári időszak
ban a gyermekek szabadidős
programjainak megszervezé
se pedig kiemelten fontos, eb
ben kérték most a miskolciak
segítségét. Az adománygyűj
tés mellett pénteken véradást

A hagyományos nyárindító véradást idén negyedik alkalommal
rendezték meg. Fotó: Juhász Ákos

is szervezett a Vöröskereszt.
A hagyományos nyárindí
tó véradást idén negyedik al
kalommal rendezték meg a
Helynekemben, hogy zökke
nőmentes legyen a nyári vé
rellátás is. Az akcióra felké

rést kaptak mások mellett a
Z!ENEMi, a Sky Fanatic, a Bí
borszél és a HoldEső zenekar
tagjai. Közülük többen vért
adtak, és fel is léptek az ren
dezvényen.
Folytatás a 8. oldalon
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Decemberre elkészül a rendelő a Kazinczyn
A Kazinczy utcai orvosi rendelő munkálatai során az
önkormányzat és a kivitelező figyelembe veszi a társasház tulajdonosainak és
az épületben praktizáló személyzetnek a kéréseit. Ezért
minimálisan megcsúszhat a
befejezés, azonban a végeredmény mindenki számára kielégítő lehet.
Aggódva észlelte az épületben
három körzetet ellátó orvosi személyzet, hogy a vártnál lassabban halad a januárban elindult
felújítás, holott decemberre már
szeretnének az ígéretekhez híven
visszatérni a régi-új rendelőbe.
Ezt követően látták Simon Gábornak, a Velünk a Város frakcióvezetőjének a Miskolc Televízió stúdiójában adott interjúját,
amely során a Miskolcon jelenleg zajló négy óvodafelújítás
részleteiről beszélt. Felvették a
kapcsolatot a képviselővel, hogy
„vizsgálják felül, minden rendben zajlik-e” – mondta Simon
Gábor. Ő közös helyszíni találkozót kezdeményezett, amelyen
a kivitelező és az önkormányzat
is jelen van, és választ tud adni a
felmerült kérdésekre.
A találkozó során Miklós Viktor, a polgármesteri hivatal pályázati főosztályának vezetője

Csütörtökön helyszíni bejáráson tájékoztatták az érintett orvosok képviselőjét. Fotó: Horváth Csongor

elmondta: a januárban megkezdődött beruházás nem várt akadályokba ütközött, így az eredetileg decemberre tervezett
átadás tolódhat. Ugyanakkor a
kivitelező biztosította a személyzetet, hogy mindent elkövetnek
a csúszás ledolgozása érdekében.
A főosztályvezető részletezte,
hogy a rendelő egy társasházban
működik, ebből következően

vannak közös tulajdonú részei
az épületnek, amelyekhez csak
a tulajdonosok egyetértésével
lehet hozzányúlni. Ilyen a pincerész szigetelése, a közművek
korszerűsítése, illetve az épület
homlokzatának renoválása. A
lakók kérésére ezeket újraegyeztették az érintett felek, és apróbb
módosításokban egyeztek meg,
a terveket pedig ezek mentén

módosították. Miklós Viktor
biztosított, hogy ezek olyan apróságok, amelyek a majdani páciensek és a személyzet számára észrevehetetlenek maradnak.
Ők a teljes infrastrukturális és
energetikai korszerűsítés eredményeivel találkoznak majd.
A bejáráson Szopkó Tibor alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője is részt

vett, és eredményesnek értékelte
azt. „Nagyon örülök, hogy tarthatónak tűnik az eredeti átadási határidő” – utalt a kivitelező
mondatára, miszerint az egyeztetések során kiesett munkaidőt
lehetséges, hogy be tudják pótolni. „Mindannyian ezen dolgozunk jelenleg, őszintén bízom
benne, hogy sikerülni is fog” –
összegzett.
Az épületben három háziorvosi körzetet lát el az ott dolgozó
szakszemélyzet. Őket most Novák Marianna háziorvos képviselte, míg a többiek rendeltek –
ideiglenesen – a Fábián utca 4.
alatt.
„Pozitív volt számunkra a találkozó: a korábbi terv nem alakul át lényegesen, illetve reményeink szerint a befejezés sem
csúszik jelentősen” – osztotta
meg tapasztalatait.
Végezetül arra tért ki, hogy
a páciensek naponta érdeklődnek arról, mikor térhetnek vis�sza a Kazinczy utcára. A jelenlegi helyszínük távolabb esik
sok beteg lakhelyétől, emellett a
megújult körülményeket is várják már. „Eddig azt mondtuk,
fogalmunk sincs, mikor adják át
a rendelőt, de a mai napon megnyugtató válaszokat kaptunk” –
zárta a beszélgetést.
KIRÁLY CSABA

Célegyenesben a fasor állapotfelmérése
Hétvégén befejeződik a Vár utcai vadgesztenyefasor állapotának felmérése. A vizsgálatsorozat eredményéről lakossági
fórumon tájékoztatják a környéken élőket és az érdeklődőket.

Új ivókutak a városban
A város hat pontján helyez
el új ivókutakat a MIVÍZ
egy vízhasználati szemléletformálást elősegítő projekt
részeként.
Az 1-es busz megállója mellett mostantól állandó vízvételi lehetősége lesz a
miskolciaknak. Viszokai János, a telepítő MIVÍZ Kft.
műszaki igazgatója elmondta, a cég szemléletformáló
projektjének része, hogy hat
helyszínen ivókutakat telepítenek Miskolcon. A Búza
téren kívül a Népkertben, a
Városház téren, a II. János
Pál pápa téren, a Kemény Dénes Városi Sportuszodánál és
az Avastetőn olthatják majd
ezekből szomjukat az arra
járók. Az önkormányzattal
egyeztetve kifejezetten forgalmas helyszíneket kerestek
a leendő kutaknak, és az is
fontos szempont volt, hogy a
közelben legyen elérhető ivóvízhálózat, amire rácsatlakozhat az egység.
Maga a projekt – Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás a
MIVÍZ Kft. szolgáltatási te-

rületén – a tudatosabb vízfelhasználást és szennyvízkibocsátást népszerűsíti. A
műszaki igazgató emlékeztetett, hogy sokan magától
értetődőnek kezelik: víz jön
a csapból, amint megnyitjuk azt. Azonban egy olyan
természeti kincsről van szó,
amelyet óvnunk kell. Az ivókútra visszakanyarodva ismertette, hogy három vízvételi lehetőség van rajta:
egy-egy külön felnőttek és
gyermekek számára, az oldalán pedig golyós csapból
lehet flakont, poharat tölteni
vagy akár kisállatnak vizet
engedni.
Mokrai Mihály, a terület
önkormányzati képviselője hozzátette, kis lépésekkel
igyekeznek élhetőbbé tenni
a választókerületet. Példaként felidézte a pályaudvar
két tölgyfáját, amelyeknek
rendbe tették a környezetét,
illetve az egykori Centrum
áruháznál található szökőkutat. „Örülök, hogy a fejlesztés
egyik helyszíne ideesett, mert
itt sok ember fordul meg” –
zárta gondolatait.
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A Vár utca mindegy egyes fáját
külön-külön is megvizsgálták,
hogy mindegyiknél az állapotának megfelelő, szakszerű kezelés
indulhasson meg, és a még gyógyítható fákat megmenthessék a
kivágástól. A vizsgálatokat egy
speciális módszerrel végezték el,
amely pontos képet ad a fák állapotáról, feltárva az olyan betegségeket, sérüléseket is, amelyek
szabad szemmel nem láthatók.

A vizsgálatok eredményét ismertető lakossági fórumot június 16-án, csütörtökön 17 órától tartják majd a Vár utca elején
Varga Andrea alpolgármesternek, a terület önkormányza-

ti képviselőjének részvételével,
a fák állapotáról és a kezelési,
megoldási javaslatokról pedig
Czifrusz Natália főkertész és
Szabó József favizsgáló-szakértő
ad majd részletes tájékoztatást.
A Vár utcai gesztenyefasor
csaknem száz éve éke a Diósgyőri vár környékének, mára
azonban sok fa állapota annyira leromlott – nem olyan rég egy
magától kidőlt –, hogyha nem
történik érdemi cselekvés, akkor a város és a környéken élők
akár el is veszíthetik szeretett
vadgesztenyefáikat. Ezt szeretné
még időben megakadályozni a
város a szakemberek és a lakosság bevonásával.

HÍREK RÖVIDEN
Fogadóórák.
Badány Lajos
alpolgármester és Cseléné
Figula Edina
önkor mány zati képviselő lakossági
fórumot tart
június 13-án,
hétfőn 17:30-tól a Tompa Mihály Fiókkönyvtárban (Martin-kertváros,
Gyöngyösi
István u. 1.). Téma: közösségi közlekedés, tervezett útvonalak és közlekedési rend
az Y-híd beruházás átadását
követően. A fórumon részt
vesz Juhász János, az MVK
villamosközlekedési igazgatója és Lukács Zsolt, az MVK
autóbuszközlekedési igazgatója is.
Simon Gábor
önkor mány zati képviselő fogadóórát
tart június 16án, csütörtökön 17 órától az
Ifjúsági és Szabadidő Házban (Győri kapu 27./A).
Cserélik a gerincvezetéket.
Távhővezeték-építés
miatt várhatóan július 15-éig
forgalomkorlátozás várható a Győri kapu 108/a – Rácz
Ádám utca 17. közötti szakaszon, amely a parkolóhelyek
ideiglenes igénybevételét
is érinti. A kivitelező megkezdte a távfűtési gerincvezeték cseréjét a második
szakaszon. A munkák a melegvíz-szolgáltatást
nem
akadályozzák, az új vezetékpár üzembehelyezése a nyári
karbantartás ideje alatt történik meg. Mintegy 300 méteres szakaszon új, korszerű és energiatakarékos acél
csővezetéket építenek be a
régi elöregedett vezeték helyett, ezáltal nő a távhőszolgáltatás biztonsága.
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Visszakérik a kamerákra szánt forrásokat

Az önkormányzat a térfigyelőkamera-fejlesztésről
döntött korábban, azonban a
kormány leállította a beruházást. A Horváth-tetőt is érintő
projektre szánt támogatást
most visszakérik a miskolci
képviselők.

A közelmúltban – a hivatalos átadás előtt – megrongálták
a Horváth-tetőn esedékes beruházás kilátópontjának egyik
asztalát. Amennyiben térfigyelő kamera lenne a helyszínen,
a tetteseket ez rögzíthette vagy
alapvetően elriaszthatta volna
a karcolástól. Ennek kapcsán
csütörtökön a helyszínen tartott sajtótájékoztatót Szilágyi
Szabolcs önkormányzati képviselő, a Rendészeti Bizottság
elnöke. Elmondta, hogy Szarka Dénes képviselőtársával, a
város fejlesztési tanácsnokával

közösen levelet küldtek Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszternek. Szilágyi
Szabolcs felidézte, hogy a Modern Városok programon belül
létezett az Okos város – Okos
Miskolc elnevezésű projekt. Ennek részeként 768 olyan pontot
fogadott el a város közgyűlése,
ahol kormányzati és európai
uniós forrásból a térfigyelőkamera-rendszert vagy fejlesztették vagy bővítették volna.
A projektet három ütemben
tervezték megvalósítani, az elsőn már túl is voltak. Ez a létező
hálózat korszerűsítését foglalta
magába, az új egységek telepítése ezt követte volna. Azonban
2020-ban a kormány megvonta
a támogatást – 1,7 milliárd forintot. A Horváth-tető esetében
ez két kamerát jelentett volna.
„A város azon dolgozik, hogy
saját forrásból megpróbálja itt

ezeket a korábban betervezett
eszközöket kihelyezni” – utalt
az Avastetőre.
Emellett az eredetileg megítélt
kormányzati hozzájárulást is
kéri vissza a város, hiszen véget
ért a járványügyi veszélyhelyzet,
amire hivatkozva visszavette azt
a kormány. Az önkormányzat
áttervezte a projektet, és indítaná a vonatkozó közbeszerzése-

ket. Ehhez azonban szükség van
a korábban megítélt forrásra.
„Ennek kapcsán úgy gondoltuk, hogy most már talán vis�szakérhetjük azokat a pénzeket,
amelyek valóban Miskolcot illetik, amiket korábban megítéltek” – foglalta össze Szilágyi Szabolcs a Szarka Dénessel közösen
szignózott, Gulyás Gergelynek
címzett levél célját.
K. CS.

A helyszínen tartott sajtótájékoztatót Szilágyi Szabolcs. Fotó: H. Cs.
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Oklevéllel jutalmazta
a legjobbakat a BOKIK
Huszonkét intézmény
mintegy félszáz végzős
diákja kapott elismerést a
BOKIK-tól.
A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara két év kihagyás után
újra oklevéllel jutalmazta a
szakmájukban kiváló eredményt elért végzős tanulókat.
A kamara így ismeri el a szakképző intézmények és fenntartók erőfeszítéseit is, amit a
magas szintű szakmai képzés
és a tanulók személyiségformálása érdekében folytatnak.
– Egy jó szakmának mindig volt becsülete, és bízom
benne, hogy ez a jövőben sem
változik – fogalmazott Kovács
J. Attila, a BOKIK alelnöke a
szerdai eseményen.
– Amikor kezembe vettem
az oklevéllel jutalmazott diákok névsorát, és láttam azokat
a szakmákat, amiket munkájukkal képviselni fognak,
hátradőltem a székemben. A
vendéglátó- és szépségiparban, a pénzügyben és a számvitelben, az informatikában,

építőiparban, turisztikában,
logisztikában, egészségügyben és egyéb területeken is
biztosított a szakmai utánpótlás és a minőség – mondta.
– Fontos, hogy olyan szakemberek kerüljenek a munkaerőpiacra, akik nemcsak
egyedülálló szakmai tudással
rendelkeznek, de szeretik a
megyét, otthonosan mozognak itt, és akik itthon akarják
kamatoztatni a megszerzett
tudásukat – fogalmazott Bánné Gál Boglárka. A megyei
közgyűlés elnöke beszélt a
munkaerőpiac jelenlegi helyzetéről is.
– Örömmel számolhatok
be arról, hogy a helyi cégeken
túl jelenleg is számos külföldi
befektető keresi a megyénket,
akik Borsod-Abaúj-Zemplénben szeretnének letelepedni és gyökeret ereszteni.
Hosszú távon az a közös érdekünk tehát, hogy a szakképzett fiatalok maradjanak itt,
teljesedjenek ki karrierjükben
– összegzett Bánné Gál Boglárka.
BÁJER MÁTÉ

Biztosított a szakmai utánpótlás. Fotó: Juhász Ákos

oktatás
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Szívvel-lélekkel gyermekeinkért
Díjak átadásával és kultu
rális műsorral köszöntötték
pedagógusnap alkalmából
a város fenntartásában lévő
óvodai intézményhálózat
munkatársait kedden a vá
rosháza dísztermében.
Két tucat óvodapedagógus
kapott Pedagógus Szolgálati
Emlékérem minisztériumi kitüntetést. Köztük volt Menyhártné Veres Tünde is, aki most
februárban – negyven év munkaviszony után – ment nyugdíjba a Nyitnikék Óvodából.
Azt mondta, a gyerekek szeretete, a kollégák megbecsülése
és az összetartozás érzése volt
az, ami 1981 óta a pályán tartotta, ami miatt szerette ezt a
hivatást.
– Persze, értek minket szakmai kihívások, voltak nehezebb
időszakok, de nagyon sok siker
is koronázta a pályafutásomat.
Ezeket azonban nem érhettem
volna el egyedül, a kollégák nélkül nem ment volna. Hogy mi
volt a legszebb része a munkámnak? Mi, óvodapedagógusok azt szoktuk mondani, akkor érzi magát a legjobban a
gyerek, amikor önfeledten játszik, és felkiált, hogy „anya”.
Ilyenkor szinte elfelejtik, hogy
az óvónénivel vannak és nem
az anyukájukkal – mondta.
A város most a fenntartásában
lévő Miskolci Integrált Óvodai
Intézmény (MIÓVI) munkatársainak munkáját ismerte el.
Veres Pál polgármester köszöntőjében az óvodapedagógusi hivatást méltatva azt mondta, a
dadusok, a bölcsődei és óvodai
pedagógusok, az óvónők fogják
a gyermekek kezét, és szelíd türelemmel, felelősségteljesen tanítják meg velük az alapokat.
Hozzátette, nehéz körülmények
között kell helytállniuk, ráadásul

Menyhártné Veres Tünde idén februárban – negyven év munkaviszony után – ment nyugdíjba a Nyitnikék Óvodából. Fotó: Horváth Csongor

talán nem is kapják meg a nekik
járó megbecsülést.
– Ezért megpróbálom pótolni az elmaradó hálaszavakat, és
szeretném kifejezni hálámat,
őszinte csodálatomat, kifejezni a ki nem mondott szavakat
példaértékű elhivatottságuk köszöneteként. Kitartásuk, álhatatosságuk okán jár önöknek a
köszönet – fogalmazott a városvezető, aki további rengeteg erőt
és kitartást kívánt a díjazottaknak.
A körülményekről beszélt nekünk Petránné Képes Gizella,
a MIÓVI intézményvezetője.
Ő 1978 januárjában kezdett el
dolgozni, azóta főként az változott elmondása szerint, hogy régen valamivel szabályozottabb
– ahogy a köznyelvben használjuk: „poroszosabb” – volt az
óvodai élet. Manapság mások az
elvárások a társadalom irányá-

ból is. Sokkal nagyobb jelentőséget kap például az élménypedagógia.
– Ami nem változott: az
óvodapedagógus-hivatás egy
elkötelezettség; csak szívvel-lélekkel, a gyermekek iránti szeretettel és a szülők felé kimutatott

tisztelettel lehet végezni. Hiszem
és tudom, hogy valamennyi kollégám így dolgozik nap mint
nap, és mindent megtesznek
azért, hogy az óvodásaink boldog gyermekkort éljenek meg fogalmazott.
KUJAN ISTVÁN

Kitüntetést kapott:
Bukszár Andrásné (Petránné Képes
Gizella vette át a díjat a nevében)
Szegedi Mária
Gyüre Ottóné
Pásztorné Palcsó Tünde
Perényiné Szalma Katalin
Varsás Csabáné
Katona Erzsébet
Molnárné Selyebi Ágnes
Sánta Ferencné
Fábiánné Svecz Éva
Győrffyné Zádory Ildikó
Kovácsné Demeter Éva
Vargáné Lehoczky Éva Ágnes

Tóthné Kocsis Mária
Menyhártné Veres Tünde
Kovácsné Benczkó Ágnes Zsu
zsanna
Bedécsné Barta Anna
Osváth Zoltánné
Nagy Alfrédné
Kerekesné Finta Katalin
Kiss Edit
Török Jánosné
Fejérné Antal Adrienn Éva (Hor
váthné Kertész Edit vette át a
nevében a díjat)
Szabó Istvánné

Bővítéssel ünnepelte a duális képzés tíz évét a Bosch Egy évtizede nyitott az ajtó
A tíz éve indult miskolci
duális képzés megújításáról
és kibővítéséről írt alá meg
állapodást a Bosch két mis
kolci telephelye és a Mis
kolci Szakképzési Centrum
csütörtökön. Most már az
Andrássy és a Bláthy mel
lett a Kandóval is együtt
működnek.
Az a cél, hogy a járműipari
alkatrészek, valamint elektro
mos hajtások gyártásával és
fejlesztésével foglalkozó Robert Bosch Energy and Body
Systems Kft., valamint az
idén húsz éve működő, elektromos kéziszerszámokat, akkumulátorokat gyártó Robert
Bosch Power Tool Kft. számára utánpótlást neveljenek,
valamint támogassák a szakképzési centrum tagiskoláiban a középfokú oktatást és a
felnőttképzést.
Ennek részeként – az Andrássy és a Bláthy után – újabb
iskola, a Kandó Kálmán Informatikai Technikum csatlakozik a duális képzéshez,
amiben a technikusnak és
szakmunkásnak készülő diákok az iskola mellett a Bosch
gyáraiban, a közös működtetésű tanműhelyekben is
tanulnak. Szeptembertől a

mechatronikai, automatikai,
valamint gyártósori gépbeállító és gépgyártás-technológiai technikus szak mellett
erősáramú elektrotechnikus
szakon is képzik a fiatalokat.
Az erről szóló megállapodást csütörtökön írták alá
a felek a cég Repülőtéri úti
TGA Központjában. A Bosch
Miskolc legnagyobb foglalkoztatója, jelenleg 6500 munkatársuk van. Frank-Stephan
Kupfer gazdasági ügyvezető
igazgató felelevenítette, évszázados hagyománya van
náluk a fiatalok gyáron belüli képzésének, ami most
tovább-bővül. Fükő László,

a Robert Bosch Power Tool
Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az együttműködés
sikerét mutatja, hogy a több
száz, már végzett diák túlnyomórészt a Bosch miskolci
gyárainak egyikében helyezkedett el, vagy aztán továbbtanult.
A Bosch miskolci duális
képzésének tízéves jubileumi
ünnepségén részt vett a szakképzésért felelős helyettes államtitkár is. Pölöskei Gáborné – amellett, hogy méltatta
az eredményeket – arról beszélt, hogy tovább kell szélesíteni és mélyíteni a folyamatot, egyúttal hangsúlyozta

A diákok az iskola mellett a tanműhelyekben is tanulnak. Fotó: Juhász Ákos

a cégekkel való összefogást.
Molnár Péter, a Miskolci
Szakképzési Centrum főigazgatója ezt azzal egészítette ki,
hogy a Bosch a folyamatos
megújulás igényét hordozza magában, és ennek eleget
is tesz. Hozzátette, jelenleg
is több tucatnyi diák rendelkezik tanulói, szakképzési szerződéssel a vállalatnál,
számuk tovább-bővülhet az
együttműködés kiterjesztésének köszönhetően.
Veres Pál polgármester érdeklődésünkre azt hangsúlyozta, hogy a fiatalok
szakmát, magas szakmai
ismereteket
szerezhetnek,
megismerik a legújabb technológiákat, és tudnak karriert tervezni.
– És a reményeink szerint
munkát is Miskolcon vállalnak majd. Ez a mi célunk is:
itthon tartani a fiatalokat –
mutatott rá.
A képzési szerződés ünnepélyes aláírása után bemutatták a legmodernebb
technológiával
felszerelt
Bosch-tanműhelyeket, majd
a nyílt napon játékos formában ismerkedhettek meg a
fiatalok a legmodernebb eszközökkel és technológiákkal.
KUJAN I.

A gálaműsoron az intézmények növendékei léptek fel. Fotó: Juhász Á.

Mint egyházi feladatellátó, a
Nyitott Ajtó Baptista Központ
immár tíz éve vesz részt a
város és a megye szociális, ok
tatási és szakképzési feladat
ellátásában.
A kerek évfordulót egy különleges gálaműsorral ünnepelték. A rendezvényen Soltész
Miklós államtitkár köszöntötte
az ünneplőket.
– Az elmúlt években hatalmas mértékben nőtt az egyházi
intézményekbe járó gyermekek
száma hazánkban – 130 ezerrel
többen vannak, mint 2010-ben.
Az idáig vezető utat kemény
munka kísérte, amiben komoly
szerepet vállaltak a baptisták is.
A Miskolcon folytatott munkájukból is látszik, két elvet fon-

tosnak tartanak: a kereszténység üzenetéből fakadó értékek
átadását és a haza, a nemzet szeretetét – emelte ki.
Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere is méltatta az utóbbi
tíz év munkáját.
– Azokon igyekeznek segíteni, akikről többnyire elmondható: a legkevesebb támogatást
kapják, legjobban rászorulnak.
Az, aki az átlagnál rosszabb
körülmények között kénytelen
élni, gyakran válik kitaszítottá,
bűnbakká vagy áldozattá. Ez
ellen tenni kell, ahogy a Nyitott
Ajtó Baptista Központ is tesz
Miskolcon – fogalmazott.
A gálaműsoron a Nyitott Ajtó
Baptista Központ fenntartásában működő intézmények növendékei léptek fel.
BM
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Megmenekülhet a Sajó szennyezett szakasza
Néhány hónapon, maximum
egy éven belül visszatelepülhet az állat– és növényvilág
is a Sajó jelenleg szennyezett
szakaszára.
Folytatás az 1. oldalról

A Greenpeace Magyarország
május 25-én négy üledékmintát
vett a Sajóból Sajópüspöki térségében, a szlovák határtól pár
száz méterre. A mintavétel eredményei kimutatták, hogy négyből két esetben magasabb volt a
toxikus, rákkeltő arzén koncentrációja a megengedettnél.
– Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ez egy korábbi vagy a
mostani szennyeződés eredménye. Óvatosan kezelném tehát a
hírt. Ráadásul a határértéket alig
lépték túl a mérési eredmények,
persze ettől még figyelni kell,
érdemes megvizsgálni. Az élővilágnak azonban véleményem
szerint különösebb problémát
nem fog okozni – szögezte le,
hozzátéve: a vízmintákat is vizsgálni kell az üledék mellett. – A
hatóságok szerint nincs semmilyen jellegű szennyeződés a Sajóban, az élővízben.
Regenerálódik
– A folyóvizek regenerálódási képessége szerencsére
gyorsabb, mint például egy

A folyóvizek regenerálódási képessége gyorsabb, mint a tavaké. Fotó: ma7.sk

tó esetében. Jó példa a 2000es nagy cianidszennyezés a
Tiszán, ami hatalmas halpusztulást okozott több tíz kilométeren. Az egy nagyon komoly
ökológiai katasztrófa volt, sokan egyenesen attól tartottak,
hogy hosszú időre eltűnik a
folyó élővilága. Valóban szörnyű volt látni a fotókat, amint
tonnaszámra emelték ki a haltetemeket a Tiszából. Hatalmas kár történt, de azért tulaj-

Két keréken is járőröznek
Keddtől már kerékpáros
járőrök is ellenőrzik Miskolc
közterületeit. Az önkormányzati rendészet munkatársai elsősorban a belvárosban, Miskolctapolcán és
a Diósgyőri vár környékén
teljesítenek szolgálatot.
A gyalogos és az autós
szolgálat mellett indult el
a kerékpáros járőrözés a
borsodi megyeszékhelyen.
Indokolt volt, hiszen két
keréken gyorsabbak és hatékonyabbak a rendészek, ráadásul így a lakossággal való
kapcsolattartás is könnyebb.
Segítenek, tájékoztatnak és
figyelmeztetnek – ilyen feladatokat is ellátnak a rendészek, akik az első kerékpáros
szolgálatban több mint harminc kilométert tekertek.
Mostantól rendszeresen
találkozhatnak velük a miskolciak. Boros Csaba közterület-felügyelő lapunknak
elmondta, kedden kezdték
meg a szolgálatot Miskolc
közigazgatási területén.
– Elsősorban a turisztikai
célpontokat keressük fel, így
Lillafüreden és Miskolctapolcán is találkozhatnak velünk a helyiek és a turisták.
Közbiztonsági ellenőrzéseket

végzünk emellett a belvárosban, az Újgyőri főtéren és más
frekventált területeken.
Társa, Balázs Ádám közterület-felügyelő kiemelte,
a gyalogos járőrökkel szemben gyorsabban tudnak reagálni, és hamarabb is odaérnek, ha kapnak egy jelzést.
A kerékpáros szolgálat indulásakor fontos szempont
volt, hogy a rendészek és a lakosság között megmaradjon
a személyes kapcsolat lehetősége. Vincze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet
igazgatója rámutatott, gyorsabban tudnak intézkedni a
kerékpáros járőreik. Vannak
helyszínek, amiket kerékpárral sokkal könnyebben megközelíthetnek, így még hatékonyabban és gyorsabban végzik
majd munkájukat.
– Gyakran előfordul az is,
hogy a miskolciak állítják
meg a kollégákat, hogy segítséget, tanácsot kérjenek
tőlük – tette hozzá.
Tavaly több mint 42 ezer
esetben intézkedtek az önkormányzati rendészet munkatársai, amelynek nagy része ilyen formában, tehát
lakossági bejelentés alapján
történt.
MN

Kerékpáron gyorsabbak és hatékonyabbak a rendészek. Fotó: P. R.

donképpen egy év múlva már
helyreállt a károsított ökológiai rendszer annak köszönhetően, hogy a víz folyamatosan frissül, a vízgyűjtő terület
nem szennyezett részeiről pedig az élővilág könnyen újra
teret nyer – fejtette ki Szűcs
Péter.
Rámutatott ugyanakkor arra
is a szakértő: problémát jelenthet a Sajónál, hogy a nagy nehézfém tartalmú bányavíz egy

része kiülepedik a meder anyagába, és ott elraktározódik, és
nem ürül ki olyan hamar, mint
a vízben lévő szennyeződés.
Hatása azonban így sem lesz
olyan drasztikus, mint a mostani, nagy mennyiségű savas
víznek.
A szennyező fizet
– Szögezzük le azonban:
idővel az állat– és növényvilág is visszatelepülhet. A Sajó

nem egy kihalt folyó lesz a
szennyeződés
megállítása
után – húzta alá, hozzátéve:
hasonlóan az említett ciánszennyeződéshez, ezúttal is
néhány hónapra, maximum
egy évre van szükség.
– Ehhez persze az kell, hogy
megállítsák a szennyeződést.
Őszintén szólva egyébként
egy kicsit csodálkozom azon,
hogy a szlovák hatóságok miért nem léptek hamarabb. Az
uniós tagállamoknak a Víz
Keretirányelv alapján kötelessége a felszíni és a felszín
alatti víztestjeit jó állapotban
tartani. Ha egy ilyen szen�nyeződést feltár egy hatóság,
akkor azonnal intézkedni kell
– itt valószínűleg nem voltak
elérhetők az elhagyott bánya
tulajdonosi viszonyai, így azt
sem lehetett talán tudni sokáig, hogy kin lehet számonkérni a helyreállítást. A szennyező fizet – most is él ez az elv.
Ráadásul sejthető volt, hogy
az elhagyott bányában a víz
fel fog telni. Lehetett volna
szakszerűbben prognosztizálni, hogy ez mikorra várható,
és akkor megtehették volna
a megfelelő intézkedéseket –
mondta a tanszékvezető egyetemi tanár.

A számlálóbiztos feladata a
körzet bejárása, az odatartozó internetes önkitöltési időszakban
le nem zárt címek felkeresése,
az adatfelvétel lebonyolítása, címek pontosítása és esetleges új
címek felvétele, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. A
számlálóbiztosnak a terepmunka során mintegy 130-150 címen
kell kérdőívet elektronikus formában kitöltenie. A terepen történő adatgyűjtés a KSH által biztosított tablettel történik október
17-e és november 20-a között.
A számlálóbiztosokat a helyi
népszámlálási felelős – a jegyző –
választja ki, a feladatra elektroni-

kus oktatási rendszerben, egyénileg készülnek fel, és ha sikeresen
levizsgáztak, szerződést kötnek
velük. A jelentkezőknek a felkészüléshez saját eszköz (PC, laptop vagy tablet) és internetelérhetőség szükséges, a folyamatos
kapcsolattartáshoz pedig elengedhetetlen a mobiltelefon és az
e-mail-cím. Legalább középfokú
végzettséggel, helyismerettel, magabiztos számítógépes ismerettel kell rendelkezniük, emellett
megfelelő fizikai erőnlét, jó fellépés, beszédkészség és kapcsolatteremtő képesség is szükséges a
feladat elvégzéséhez.
A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek, amely a vonatkozó kormányrendelet alapján:
kapcsolatfelvétel, címellenőrzés,
aktualizálás tekintetében címenként 350 forint, összeírás körébe

Filmvetítés kisgyermekes
családoknak. A Diósgyőrben élő családok számára
rendeznek júliusban filmvetítéseket a Művészetek
Háza Béke termében szombatonként. Július 2-án a
Lassie hazatér, 9-én A farkas és az oroszlán, 16-án
a Latte és a titokzatos varázsló, 23-án pedig a Mamu
a legsirályabb fecske című
filmet vetítik 15 órai kezdettel. A filmvetítések ingyenesek, minden érdeklődőt
szeretettel várnak. A július
2-ai előadásra a jegyeket
június 20-án, hétfőn lehet
átvenni a városháza aulájában 10 és 11 óra között. A
rendezvénysorozat a dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány „Diósgyőr legyen
a Tiéd” című pályázatának
keretében valósul meg.

KUJAN ISTVÁN

Jelentkezzen számlálóbiztosnak!
A polgármesteri hivatal várja
a számlálóbiztosok jelentkezését az őszi országos népszámlálás lebonyolításához.

HÍREK RÖVIDEN

tartozó címenként 380 forint,
összeírt személyenként 730 forint, felkészülési és kapcsolattartási díjként pedig 25.000 forint.
Jelentkezni a miskolc.hu-n
keresztül, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatain (Városház
tér 8., Petőfi u. 39.) elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva,
beszkennelve, a nepszamlalas@
miskolc.hu címre, vagy postai
úton a Miskolc MMJV Polgármesteri Hivatal 3525 Miskolc,
Városház tér 8. címre elküldve
lehet, de beadható személyesen
is az ügyfélszolgálati irodákban.
A jelentkezési határidő: 2022.
július 15. A jelentkezéssel vagy
a népszámlálással kapcsolatban
további információt a nepszamlalas@miskolc.hu e-mail-címen
vagy a 06 46 512-801-es telefonszámon kérhet.
MN

Várják a nevezéseket. A CineFest - Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál idén is
várja a harmincévesnél fiatalabb, magyar nemzetiségű animációs filmesek
jelentkezését a Dargay Attila-díjra. Az elismerést a magyar animáció ifjú tehetségének ítéli oda az ország
vezető nemzetközi filmfesztiválja. A díj nem konkrét filmért, hanem a legígéretesebbnek tartott fiatal
animációs rendezőnek jár.
A nevezési határidő: július
15. A fesztivál szakmai zsűrije az öt legjobbnak ítélt
nevező listáját szeptember
elején hozza nyilvánosságra, a díjátadó a fesztivál záróünnepségén, szeptember
17-én lesz.

Gondjaiba veszi a közösség az Európa teret
A helyiekből álló közösség
a város közterület-szépítő
felhívására jelentkezett, és
csütörtökön kezdték meg a
munkát a belvárosi téren.
Folytatás az 1. oldalról

A civil közösség az önkormányzat „Fogadj örökbe egy
közterületet!” című pályázatára jelentkezett. A város ezt
azzal a céllal hirdette meg,
hogy a városlakókkal közösen tegyék élhetőbbé Miskolc tereit, közeit, utcáit. A
város főkertésze lapunknak
elmondta, a felhívásra tizennégy szervezet és magánszemély jelentkezett jobbnál
jobb ötletekkel.
– Van közöttük padfestéstől, terek takarításán, tisztán
tartásán, méhlegelők létrehozásán át egészen közösségi hely kialakításáig sokféle

terv. A Padtársak Európa téri
akciója az első, aminek megkezdődött a megvalósítása, de
a többiekkel is folyamatos az
egyeztetés annak érdekében,
hogy terveiket mielőbb meg
tudják valósítani – mondta
Czifrusz Natália.
Szopkó Tibor alpolgármesternek, a térség önkormányzati képviselőjének elmondása szerint a város 2019 őszétől
folyamatosan próbál megoldást találni az Európa tér
problémájára, ezért is örültek
annak, hogy az általuk meghirdetett akció keretén belül
érkezett be olyan pályázat,
ami éppen ezzel a területtel
foglalkozik.
– Szeretnénk újra élővé
tenni ezt a teret, a szakemberekkel folyamatos az ötletelés,
sőt már konkrét, a közterület
sorsát megnyugtatóan rende-

Szopkó Tibor képviselői alapjából támogatta a civilek kezdeményezését. Fotó: Horváth Csongor

ző tervet is kidolgoztunk. A
teljes felújítás több millió forintba kerülne, forrás hiányában azonban csak lépésenként tudunk haladni. Az, amit
most a Padtársak itt elkezdek
az első lépés, hiszen éppen az
elhanyagolt virágágyások je-

lentették itt az egyik legnagyobb problémát – jelentette
ki Szopkó Tibor, aki egyébként saját munkájával, illetve
képviselői alapjából is támogatta a civilek kezdeményezését.
TAJTHY ÁKOS
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Cellulózünnep ingujjban a belváros szívében
Az Erzsébet tér idén is a
város könyvespolcává változott: számos pavilonnál
árultak könyveket, és rengeteg program kísérte a június
9-étől június 11-éig tartó 93.
Ünnepi Könyvhetet.
Folytatás az 1. oldalról

Beszédében Szabó T. Anna
ide-oda szárnyalt a költői én
gondolatai és a világot érintő
globális kérdések között. Mégsem csapongott, csupán szépen szabott gondolatpokrócot
terített az olvasókra, amibe takarózhatnak az elkövetkező
néhány éjszakán, ha nem jön
álom a szemükre.
– Sok évszázadon át csak
a gazdagok birtokolhatták az
írott szót – mondta a költő, aki
szerint most újabb mérföldkőhöz érkeztünk. – A globális papírhiány, a szállítási nehézségek és az infláció miatt
drágábbak lettek a könyvek.
Mégis, örülhetünk, hogy ebben a cellulózhiányos világban

új könyv kerülhet a polcokra, még ha kevesebb is, mint
az előbb – csillantott reményt
a költő, aki beszédét követően megnyitotta a 93. Ünnepi
Könyvhetet Miskolcon.
Csütörtökön és pénteken is
megvásárolhatták a könyvhét
slágercímeit az olvasók, akiket
számos programmal invitáltak
a szervezők közös ünneplésre.
Nem csak dedikáltak a szerzők
a könyvtéren, de író-olvasó találkozót és irodalmi beszélgetéseket is tartottak. A színpadon pedig egymást váltották
a különböző előadók. A szombati nap pedig a gyerekek igényeire épül: számukra ígérnek
vidám és játékos programokat
a szervezők.
Miskolci szerzők, ropogós
kötetek
A könyvünnep tulajdonképpen már a könyvhét viliáján,
egy nappal a hivatalos megnyitó előtt elkezdődött Miskolcon: több, az esemény köré

Az ünnepi könyvhetet Szabó T. Anna nyitotta meg. Fotó: Juhász Ákos

fonódó beszélgetést és bemutatót is szerveztek a városban.
A Géniusz Széchenyi utcai üzletében például azokkal a miskolci szerzőkkel – és ropogós
köteteikkel – találkozhattak
az olvasók, akik a könyváruház pavilonjánál is dedikáltak
a háromnapos esemény alatt.
A paletta változatos volt: bükki
élményalbum, lélekbonbonnal
töltött verseskötetek, rocktörténeti kiadvány és gyermekeknek szóló helytörténeti képeskönyv is terítékre került.
Írásból ötös
Az öt helybeli szerző közül
elsőként Bózsó Gyula beszélt
új, I Love Bükk című turisztikai élményalbumáról. Ezzel
kapcsolatban úgy fogalmazott, aki nem ismeri a Bükköt, annak azért ajánlja a kiadványt, aki pedig ismeri és
szereti, annak pedig azért.
Kovács Gréta elsőkötetes költő Pávatoll elnevezésű verseskönyve egy szerelmi történetet mesél el. A grafikákat egy
18 éves fiatal művész készítette, aki szintén ezzel a kötettel
mutatkozik be a nagyközönségnek. Berta Eleonóra negyedik, Fagyöngy című könyve
szintén lírai darab: most először olvashatjuk a szerző versbe szedett gondolatait. Külön
érdekessége a kötetnek, hogy
a miskolci születésű Almási
László csodálatos festményei
köszönnek vissza a lapokról.
Bárdos István Reflex – Egy zenekar története című könyve
az együttesnek a múltjáról beszél, visszavezetve az olvasót

Telepen lakókból alkotók
A Miskolci Művésztelep
történetét feldolgozó immár második kiállítást
nyitották meg csütörtökön
a Miskolci Galéria Rákóczi-házában.

„Száz évvel ezelőtt kezdte
meg működését a Miskolci
Művésztelep” – ezzel a mondattal nyílt tárlat 2021 októberében, mely akkor a miskolci
Művésztelep centenáriumi kiállítás-sorozatának első része
volt. A Pirint Andrea kurátori
munkája alapján megszületett
bemutató az 1921 és 1952 közötti időszakot fogta át.
Jelen kiállításra szintúgy a
galéria és a Herman Ottó Múzeum saját gyűjteményéből
válogattak: közel harminc év,
harminc név – művészi eredményekkel és emberi tanulságokkal. A múzeum munkatársai ezúttal a rombolásokkal,
építkezésekkel, kudarcokkal,
eredményekkel, riválisokkal,
barátságokkal, elköltözőkkel
és beköltözőkkel tűzdelt újabb
harminc esztendő történetét
dolgozták fel.
– Az ötvenes években induló második szakaszt a
grafika jellemezte, melyet a
Krakkóból hazaérkező friss
diplomás Feledy Gyula képviselt, aki maga mellé gyűjtötte a kor legjobb grafikusait, majd megalapította az
Országos Grafikai Biennálét,
s ezzel országos hírűvé tette
Miskolcot – elevenítette fel

a Miskolci Művésztelep 1952
és 1980 közötti történetét
taglaló tárlatot megnyitó Máger Ágnes festőművész.
A közművelődési és turisztikai tanácsnok köszöntőjében felidézte, amint fiatal
kultúraközvetítőként szemtanúja lehetett a művésztelep sokszorosító grafikai eljárásainak. Megelőlegezve a
kollektíva történetének harmadik periódusát feldolgozó
összeállítást, s a jelenben íródó negyediket, Borkuti László rámutatott: a művésztelep
komoly ranggal bír az ország
képzőművészeti
életében,
amennyiben Miskolc legalább annyira kultikus helynek számít e téren, mint Szolnok vagy Szentendre.
Kónya Ábel szerint a kutatások és a képanyagok válogatása során egyértelmű volt
számukra, hogy száz évet nem
lehet kétszáz négyzetméterbe
zsúfolni, ezért is döntöttek úgy,

hogy több részletben tárják a
közönség elé a Művésztelep
históriáját. A Miskolci Galéria
tagintézmény-vezetője végül
emlékeztetett: ősszel folytatódik a galéria több mint egy
évtizedre visszanyúló grafikatörténeti sorozata, melyben kiemelt helyet kap majd a Grafikai Biennálé.
A megnyitón felszólalók
egyöntetű megállapítása volt,
hogy ezek az alkotók saját
szempontjaik mellett a kor elvárásaihoz is kénytelenül alkalmazkodó emberek voltak,
ily módon a város történetének
részévé váltak. Nevükkel nőttek
fel generációk, korrektúráiknak
köszönhetően kerültek olyanok
a művészeti felsőoktatásba, akik
még ma is aktív alkotók, oktatók és elméleti szakemberek.
A kiállítás – melynek kurátora Madarász Györgyi – hétfő kivételével 9 és 17 óra között
egészen augusztus 21-éig látogatható.
BÓDOGH DÁVID

A kiállítás csütörtökön nyílt meg a Rákóczi-házban. Fotó: H. Cs.

Csütörtökön és pénteken is megvásárolhatták a könyvhét slágereit az olvasók. Fotó: Juhász Ákos

abba a korba, amikor még az
Edda és a Reflex neve fémjelezte Miskolcot. Reiman Zoltán is különleges kiadvánnyal
készült a könyvhétre: most a
gyerekeket szólítja meg elsősorban. A Miskolci sárkány
legendája a városnak ad egyfajta képzelt eredetmondát,
amibe több valós történetet is
beleszőtt a szerző.
Nem miskolci géniuszok
Kondás Vilmos, a Géniusz
Könyváruház tulajdonosa elárulta, büszke rá, hogy régi
barátságot ápol az egyik legsikeresebb hazai íróval, és arra
különösen, hogy – a barátságnak hála – a tavaly 80. születésnapját ünneplő Lőrincz L.
László a vidéki városok közül
egyedül Miskolcra jön két al-

kalommal dedikálni minden
évben: az Ünnepi Könyvhétre és karácsony alkalmából. A
Géniusz Könyváruház pavilonjában az új, Szemiramisz
elefántja című könyvéből is
beszerezhetnek egy-egy aláírt példányt a rajongók. Ebben egyébként a szerző egyik
visszatérő szereplője, John C.
Lendvay göngyölít fel egy bonyolult bűnügyet – meglepetésre – a Távol-Keleten.
A krimi műfajába tartozik
a Géniusz pavilonjánál dedikáló hetedik szerzőnek friss
munkája is. Dulai Péter Gyilkosság a panel tetején című
könyvének nem csak a borítójáról köszön vissza Miskolc: a
Kádár-rendszerbe visszavezető
kötet tíz fejezete közül az egyik
egy páratlanul szörnyű avasi

hármas gyerekgyilkosság történetét dolgozza fel.
Horváth János: Mikor megyek hazafelé és Mucsi József:
Kocsmadalok című munkáit szintén egy nappal a könyvhét hivatalos megnyitója előtt
ajánlották az olvasóközönség
figyelmébe a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
központi épületében. A rendezvényt az Episztémé Egyesület
és a köteteket kiadó Herendi
2004 Kiadó közösen szervezte
a megyei és városi könyvtárral.
A köteteket Némethi Lajos, a kiadó vezetője mutatta be, majd
Filip Gabriella főkönyvtáros beszélgetett a két szerzővel, ezután
pedig Balázs István előadóművész olvasott fel részleteket a
művekből.
BÁJER MÁTÉ

Miskolcon a centenáriumi
Trianon-vándorkiállítás
A Trianon 100 – Összetartoztunk, összetartozunk
című tárlat szerdától két
héten át látogatható a Hősök
terén.
Trianon-vándorkiállítás
nyílt szerdán délelőtt a miskolci Hősök terén. A tárlat összesen tizennyolc hazai városban
lesz látható, Miskolcra tizenhatodik helyszínként érkezett
meg az országjáró installáció,
ezt megelőzően Egerben nézhették meg az érdeklődők.
A kiállítás megnyitóján először Veres Pál, Miskolc polgármestere szólt, aki úgy fogalmazott: a trianoni békediktátum
egy olyan seb a magyaroknak,
ami valószínűleg soha nem
forr be teljesen, de ha meg is
gyógyul, a heg, amit okozott,
örökre megmarad. Hozzátette,
az 1920-ban történt traumákról őszintén kell beszélni határon innen és határon túl is.
– Kell hogy emlékezzünk,
hogy továbbadjunk minden
tényt, minden körülményt a
minket követő generációknak, ez közös kötelességünk.
Ezért fontos ez a kiállítás,
ezért kell, hogy minél többen
megnézzük, hogy minél többen emlékezzünk. Mert összetartoztunk, összetartozunk –
hangsúlyozta a városvezető.
A Trianon 100 kiállítás részeként négy nagy, teljesen átalakított és berendezett kon-

A vándorkiállítás június 21-éig tekinthető meg a Hősök terén. Fotó: B. L.

ténerben a békediktátum
aláírásához vezető utat és a következményeket mutatják be a
szervezők.
Farkas Sebestyén, a Terror Háza Múzeum történésze
emlékeztetett, a száznyolc évvel ezelőtt kezdődött háborúban milliók haltak meg, és
egy generáció nyomorodott
meg testileg-lelkileg. Hozzátette: sokan mindezek ellenére
sem tanultak a háború következményeiről, és azt próbálják
elhitetni, hogy a mostani, hazánk szomszédságában zajló
konfliktus lesz az utolsó háború, és azt már több biztosan
nem követi.
– Ezt gondolták az első világháborút lezáró békerendszerben is, a győztesek gőgjükben csupán azt nem vették

észre, hogy olyan békét erőszakolnak a vesztesekre, ami
puszta fennmaradásukat is
veszélybe sodorhatja. Ezerháromszáz kilométer távolságból úgy rajzolgatták meg
a jövő Európájának térképét, hogy nem ismerték a
helyi viszonyokat, történelmét, kultúráját, ráadásul meg
sem hallgatták az ott élőket.
A győztesek tévedtek, a béke
után egy sokkal nagyobb, véresebb háború következett
csupán két évtizeddel később
– utalt a történész a második,
még az előzőnél is pusztítóbb,
véresebb világháború történéseire. Végül hozzátette: fontos
emlékezni a nemzet dicső pillanataira éppúgy, mint a tragédiáira is.
TAJTHY ÁKOS
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Toborzónap tizedszer

We are Joyson Safety Systems
– A Mobility Safety Company.
A Miskolci Foglalkoztatási Paktum Program június
16-án, csütörtökön, tizedik
alkalommal szervezi meg
ingyenes toborzónapját a
miskolci és környékbeli álláskereső vagy munkahelyet
váltani szándékozó lakosok
számára.

tósori összeszerelő pozícióktól kezdve a mérnöki állásokig
rengeteg üres munkakörrel
várják a látogatókat. A toborzónapon a Miskolc Holding Zrt. is

jelen lesz a tagvállalatainál elérhető összes nyitott pozícióval,
és részt vesz a kormányhivatal
is a náluk elérhető munkakörökkel és képzésekkel.

TOBORZÓNAP

A rendezvényen résztvevő
álláskeresők személyes kapcsolatot építhetnek ki a kitelepül cégek HR-es kollégáival,
és minden kérdésükre azonnali választ kaphatnak az őket
érdeklő pozíciókról. A Paktum tanácsadó kollégái segítséget nyújtanak az önéletrajz
átnézésében, és akár egyéb,
nyilvántartásukban elérhető
pozíciókat is ki tudnak ajánlani a közvetlen tanácsadás segítségével. A résztvevő cégek
különböző iparágakat képviselnek, így az autóipar, élelmiszeripar, műanyagipar, fémipar,
valamint a szolgáltató szektor és az állami intézmények
is megjelennek, amik a gyár-

Állást keres? Váltani szeretne?
TANÁCSADÁSSAL SEGÍTÜNK, HOGY MEGTALÁLJA!

Tudomány és Technika Háza Aula
Miskolc, Görgey Artúr u. 5.

2022. június 16. (csütörtök) 9:00–13:00
VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!
További információ
a paktumiroda@miskolcholding.hu
e-mail-címen kapható!
miskolcatehelyed

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROGRAMJA
TOP-6.8.2-15-MI1-2016-00001

Amikor úgy tűnik, hogy már minden lehetőség kimerült,

akkor még mindig van legalább egy.

l pénzügyi vezető
l könyvelő
l adatrögzítő
l targoncavezető
l CNC esztergályos
l gépkezelő

Ha
munkát
keres,
minket
keres!

l összeszerelő operátor
l pizzaszakács
www.myhrteam.hu

Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

A Joyson Safety Systems a világ autóipari biztonsági berendezéseinek piacvezető
gyártója, 4,8 milliárd EURO árbevétellel
és világszerte több mint 50 000 munkavállalóval. A Joyson Safety Systems
nél erősen elkötelezettek vagyunk az
innováció és a fejlődés iránt. Az autóipar
megbízható és hozzáértő partnereként
biztonsági rendszereket és alkatrészeket
fejlesztünk és gyártunk, melyeket a járművekben világszerte használnak. Termékportfóliónkban megtalálhatóak autókormányok, légzsákok és gázgenerátorok,
biztonsági övek, műanyag alkatrészek,
elektronikai termékek és szenzorok. Termékeinket szinte minden jelentősebb gépjárműgyártó cégnek szállítjuk világszerte.
A miskolci gyár 2014-ben épült, így a teljes cégcsoport egyik legfiatalabb gyára, amely
mind a korszerű eszközökben, a modern munkakörnyezetben, mind a fiatalos csapatban
megmutatkozik. Gyáregységünk egyik különlegessége, hogy az alapvető vállalati funkciókon (termelés, pénzügy, HR, beszerzés, minőségügy, munkabiztonság, logisztika, informatika) túlmenően helyet kaptak a fejlesztéshez, prototípusgyártáshoz, teszteléshez kapcsolódó tevékenységek és a mérnöki feladatok (applikációs mérnökség, folyamatmérnökség)
is. A cégcsoport kiemelt szerepet
vállal a jövő generációs autók közlekedésbiztonsági rendszereinek
fejlesztésében, melyet a miskolci
gyárban magas szakmai tudással
rendelkező mérnök csapat folytat.
Innovációs tevékenységüket multikulturális környezetben, nemzetközi
projektekben végzik. Komplex folyamataink egyik legfontosabb eleme
a késztermékek tesztelése, mely a
tesztcsarnokunkban speciális kamrákban történik. A gyár területén kialakított műhely biztosítja a meglévő
gépek folyamatos működését, illetve
támogatja új eszközök, gyártósorok
megépítését.
A JSS-nél felelős foglalkozóként tudjuk, hogy ma már nem elegendő stabil, jól jövedelmező
munkahelyet nyújtani, olyan munkavállalói élményeket, programokat kell biztosítanunk, amelyek segítik a munkavállalói jóllétet, az elköteleződést. Stratégiai célunk, hogy olyan munkahely legyünk, ahol az alkalmazottak megbecsülve érzik magukat, ahol büszkén dolgoznak.
Az üzleti folyamataink működtetéséhez elengedhetetlen a képzett és motivált munkaerő.
Fontosnak tartjuk, hogy a kollégáinknak lehetőséget biztosítsunk a személyes fejlődésre,
szakmai ismereteik bővítésére. Stratégiai fontosságú a magas színvonalú gyakorlati képzés
is, ezért a munkavállalóink folyamatos képzése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai
utánpótlás nevelésére is. Célunk, hogy a vállalatnál szakmai gyakorlatukat eltöltő hallgatók
a gyakorlati idejük alatt elsajátítsák a vállalatspecifikus ismereteket, valós munkakörnyezetben szerezzenek szakági tapasztalatot, és tanulmányaik befejezése után potenciális munkaerőként jelenjenek meg a vállalat életében. Fontosnak tartjuk, hogy minden munkavállalót, diákot és tehetséget támogassunk. Tudjuk, hogy kollégáink kulcsfontosságú szerepet
játszanak abban, hogy milyen vállalat vagyunk ma, és milyen vállalat leszünk holnap.
Számos területen biztosítunk karrierlehetőséget pályakezdő és tapasztalt szakemberek számára is.
Készen áll arra, hogy minden tehetségét a biztonságos jövő irányába terelje? Ha igen,
örömmel várjuk jelentkezését!

NYITOTT POZÍCIÓKKAL VÁRUNK
l MÉRNÖKÖKET termékfejlesztési, minőségügyi, folyamatmérnöki

és gyártásindítási területre;

l TECHNIKUSOKAT minőségügyi, karbantartási, prototípus-készítési

és tesztelési területre;

l OPERÁTOROKAT légzsákgyártás, bőrvarrás, bőrözés, vizuális ellenőrzés területre.

A Joyson Safety Systems mint munkáltató nagyszerű lehetőséget nyújt azok számára,
akik olyan termékek előállításával szeretnének foglalkozni, amik nap mint nap életeket
mentenek.

A QR-kódon keresztül elérhető
karrieroldalunkon folyamatosan frissülő
álláshirdetéseket talál.
További információért keresse a toborzási csapatunkat,
akik minden kérdés esetén rendelkezésre állnak.
Joyson Safety Systems Hungary Kft.
3516 Miskolc, Joyson út 1.
Telefon:+36 46 408 256 E-mail: munka@joysonsafety.com
Web: https://www.joysonsafety.com, https://joysonsafety.hrmaster.hu/allasok.html

7
Miért Miskolc? 49. - Egy hely, ami csak a mesékben létezik
Miskolci Napló

2022. június 11.
23. hét | XIX. évfolyam 23. szám

„Túl sok az árnyék ebben a
városban, ezért döntöttem
úgy, hogy a fényről fogok
írni. Miskolc ezernyi titkát
csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük és markunkban tartjuk,
máris fényesedni kezdenek”
– írja Miért Miskolc? című
kötetében Fedor Vilmos. A
lokálpatrióta 63 válaszban
indokolja meg, hogy miért
szereti Miskolcot.
Azért, mert itt található Lillafüred, egy olyan mesebeli
hely, ami sokak szerint az ország legszebb pontja.
Ha valaki az ország legszebb
pontját keresi, utazzon Lillafüredre! Így beszéltek róla a
múlt század harmincas éveitől, mert itt minden adott volt
ahhoz, hogy az ember földi
paradicsomban érezze magát.
Azóta sem változott a helyzet, és amikor a közelmúltban arról faggatták az embereket, szerintük hol található
az ország legszebb pontja, a

legtöbben Lillafüredet említették. Így aztán elmondhatjuk, hogy az ország legszebb
helye Miskolc egyik „kerülete”. Ugye milyen furcsa? Pedig így van. Lillafüred már
1950-től Miskolc része és nem
akármilyen része. Ugyanis sehol az országban nem történt
annyi kiemelkedő kulturális esemény gyakorlatilag egy
négyzetkilométeren, mint itt.
Tudom, most sokan hitetlenkednek, pedig nincs igazuk.
Vegyük csak sorra, mi minden történt itt.
Itt kezdődött a Fazola család
jóvoltából a honi vaskohászkodás, itt írta József Attila az
Ódát. Innen indult a könyvnapok gondolata, itt alkotott
az utolsó magyar polihisztor,
Herman Ottó. Itt rendezték
meg az első magyar filmfesztivált 1939 nyarán Nemzeti
Filmhét címmel. Itt volt 1933ban az írók kongresszusa, majd
a második világháború idején
a lillafüredi írótalálkozó. Itt
van a híres pisztrángtenyésztő
telep, a honos sebes pisztráng

Lillafüred Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település, közigazgatási szempontból Miskolc településrésze, földrajzilag a Szinva patak völgyében fekszik. A település elnevezése a 19. században Borsod
vármegyében fontos szerepet játszó Vay családhoz köthető. Vay Béla a megye főispánja volt. Teleki Zsófia grófnővel kötött házasságából három
lánya és egy fia született. Egyik lánya volt a páratlan szépségű Vay Erzsébet, akit a családban Csokonaira emlékezve Lillának becéztek. 1882 nyarán

egyetlen szaporítóhelye, itt található az ország legmagasabb
vízesése. Itt van a gyógyászati
célokat is szolgáló, szépséges
István-cseppkőbarlang, az Anna-mésztufabarlang, melyből
az egész világon mindössze hat
van, ami látogatható; itt van
az elsők között völgyzárógáttal létrejött csodálatos Hámori-tó, az őskorkutatás kezdeteit jelentő Szeleta-barlang és
-kultúra, itt forgatták egy magyar kultikus film, a Meseautó jeleneteit 1934-ben, itt lehet
a legmesszebbre utazni erdei
vasúton, és itt épült az ország
egyik legszebb függőkertes palotája. Hát ennyi, és még men�nyi élmény, amit mi, itt lakók
őrzünk gyerekkorunk óta.
Talán ötéves lehettem, amikor egy meleg nyári nap reggelén azt láttam, hogy anyám
meg két nővérem kenyeret,
szalonnát meg hagymát csomagolnak, és kisvártatva apa
is megjelent egy hatalmas görögdinnyével. Mindenki sürgött forgott, de hozzám senki se szólt. Apám látta meg,

Soltész Nagy Albert (Miskolc polgármesterének,
Soltész Nagy Kálmánnak a testvére) és Kubacska
István kereskedő gróf Bethlen András miniszternél
tett látogatást, ahol engedélyét kérték, hogy a mai
Lillafüredet „Bethlen-Füred”-re keresztelhessék, ezzel köszönve meg a miniszter támogatását. Bethlen elhárította a megtiszteltetést, és azt javasolta,
hogy keresztlányáról, Vay Erzsébetről nevezzék el
az üdülőtelepet. 1892-ben nyilvánították üdülőteleppé gróf Bethlen András kezdeményezésére.

hogy tanácstalanul álldogálok
az udvaron. Odajött hozzám,
megsimogatta a fejemet és
azt mondta: „Készülődj fiam,
mert ma olyan szép helyre megyünk, amilyet még nem is láttál”. – És hol van az a szép hely,
édesapám? – kérdeztem tőle.
„Gyere csak, megmutatom”, s
a kertben a nyakába ültetett,
egyik kezét kinyújtva a távolba mutatott: „Látod, fiam, ott
messze azokat a kék hegyeket?
Odamegyünk kirándulni.” –
És ott mit fogunk csinálni? –
kérdeztem. „Majd meglátod”
– mondta mosolyogva és még
hozzátette: „Haza se akarsz
majd jönni”.
Hát így indult az én első
nagy utazásom a messzi kék
hegyek közé. Kétszer kellett
átszállnunk olyan buszokba,
melyek tömve voltak gyerekekkel meg felnőttekkel, de
végül megérkeztünk. Ott, ahol
most a kisvasút megállója melletti, szépen gondozott park
van, akkor még nagy füves terület, családi piknikezőhely
volt. Nővéreim leterítették a
pokrócokat, és a család leheveredve élvezte a napsütést. Én
a patakpartra telepedtem, és
a vízben cikázva úszó halakat
figyeltem, meg a dinnyénket,
amit egy akkor divatos, fonott
műanyag szatyorban ide-oda
sodort a víz. Nem messze állt
egy ház – azt hiszem, ma panzió –, aminek kertjében víz
hajtotta fűrészelő törpék meg
mindenféle mesefigurák vol-

Hirdetés

ÖN IS HIRDETHET
ÚJSÁGUNKBAN.
Keresse hirdetésszervezőinket!
Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

ALAPOT SZÁLLÍTUNK
és a koszorúját is megöntjük!

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

Putnokiné Batta
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

várostörténet

Mesebeli táj a hegyek ölelésében. Fotó: Horváth Csongor

tak. Aztán apa bevitt engem
egy barlangba, ahová a nővéreim nem mertek bejönni. Ekkor láttam életemben először
cseppköveket. Utána megnéztük a vízesést meg a kastélyt,
ahogy anyám nevezte a Palo-

taszállót. Amikor visszafelé
a kisvasúton utaztunk, apám
énekelt anyámnak egy meseautóról. Nekem ez volt az
első lillafüredi kirándulásom,
ami örökre bennem maradt.
FEDOR VILMOS
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Kitart a család, de segítség kell
Versenyt futnak az idővel a
sajókeresztúri Boldizsár szülei. A súlyos anyagcserezavarral diagnosztizált kisfiú
kezelését május végén el
kellett volna kezdeni, ehhez
viszont csaknem 15 millió
forint hiányzik.
A nyolc hónapos Boldizsár
szervezete csak zsírból tud
energiát nyerni. Egy hazánk
ban alig ismert genetikai be
tegségről van szó, ami idővel
a szövetek, izmok leépülésével
jár. Hogy ezt megelőzzék, egy
speciális génterápiára lenne
szükség, amit külföldön vé
geznének el. De a kezelésnek
csak az elkezdéséhez 15 millió
forint hiányzik, a teljes költ
ség eléri az 500 millió forin
tot. A szülők versenyt futnak
az idővel, ezért minden alkal
mat megragadnak, hogy Bol
dizsár történetét minél többen
megismerjék. A génterápiát
végző ausztriai cégtől ugyanis
pár hét haladékot kaptak. Az
édesanya és az apuka abban
bízik, hogy az emberek ös�
szefogásával a kisfiú reményt
kaphat egy teljes és hosszú
életre. Jelenleg valamivel több
mint 20 millió forint gyűlt
össze az erre a célra létreho
zott alapítvány számláján.
Nagy László, Boldizsár édes
apja a Miskolc Televízió Kilátó
című közéleti magazinjának
felidézte, a kisfiú születése
után alig több mint egy hét
tel kezdődtek a tünetek: elő
ször annyira elaludt, hogy alig
tudták felébreszteni, több ete
tés is kimaradt. Kórházba sza
ladtak vele, ahol azt mondták
nekik, hogy nem megfelelően
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A JOGÁSZ VÁLASZOL

Személyiségi jog
megsértése
Miskolci olvasónk közúti balesetet
szenvedett, melynek során – gyalogosként közlekedve – egy autós tolatás
közben fellökte, és ekkor kulcscsonttörést szenvedett. Hosszas kezelés
eredményeképpen egészségi állapota helyrejött, de rendkívül hosszú, fájdalmas folyamat vezetett
idáig. Kérdezi, hogy valamilyen anyagi kompenzációra igényt tarthat-e.

Egy speciális génterápiára gyűjtenek a kis Boldi szülei. Fotó: Beregi László

táplálják a gyermeket. Kapott
infúziót, majd hazaengedték
őket. Két nap múlva azonban
ismét rosszul lett a kisfiú, ro
hammentő vitte el agyvérzés
gyanújával, lélegeztetőgépre
került. Az apuka elmondá
sa szerint „borzasztó vizsgá
latok következtek”, mindent
háromszor megvizsgáltak, de
nem találtak semmit, miköz
ben súlyos, életveszélyes ál
lapotban volt a kisfiú. Végül
megállapították, hogy súlyos
anyagcserezavarral küzd Bol
dizsár.
Úgy néz ki, egy hibás gén
mutálódott, a kisfiú szervezete
nem képes átalakítani energiá
vá a szénhidrátot, csak zsírból
tud energiát nyerni, és nagyon
magas a vér tejsavszintje. Csak
ketogén tápszert tudnak neki
adni, ezen kívül semmi.

A betegség nagyon ritka, alig
több mint kétszázan vannak a
világon, akik hasonlóval küz
denek – Boldizsár azonban
köztük is egyedüli. Pont ezért
nehéz az orvosok dolga, hi
szen kevés a tapasztalat. Nem
véletlen, hogy a családok tart
ják egymással a kapcsolatot,
hogy tapasztalataikat, isme
reteiket megosszák. Boldizsár
egy egyedi génterápiát kaphat,
csak vérmintát kell leadni
uk, amiből őssejtet képeznek,
majd ebből kísérletezik ki azt a
gént, amire a gyereknek szük
sége van.
– Az orvosoktól kaptunk
pár hét haladékot, és a terápi
át végző osztrák cég hamaro
san egy sajtótájékoztatót is tart
majd, így Boldizsár esete még
nagyobb nyilvánosságot kap
hat – mondta el az apuka.

Nagyné Letső Tímea, Bol
dizsár édesanyja hozzátette, a
környezetükben sokan össze
fogtak, rengetegen támogatá
sukról biztosítják őket, terve
zik a programokat.
– Nagyon megható, amikor
becsöngetnek hozzánk, és hoz
zák a borítékot, vagy utalnak.
Minden napunk arról szól,
mit tudunk kitalálni, kivel ve
gyük fel a kapcsolatot. A cégek
részéről csak elutasítást kap
tunk, a kisemberek segítenek –
mondta. – Erősek vagyunk mi
hárman, Boldi meg fogja mu
tatni, hogy ez egy élhető be
tegség. Meg fogjuk ugrani ezt a
lépcsőfokot.
A segítségnyújtás módjairól
a Boldizsár Élete Alapítvány
Facebook-oldalán tájékozód
hatnak bővebben.

A személyiségi jogok
megsértése esetén sére
lemdíj igényelhető. A sé
relemdíj jogintézményét
az új Polgári Törvény
könyv vezette be. Koráb
ban nem vagyoni kár
térítést lehetett hasonló
esetekben igényelni. Min
den olyan esetben sé
relemdíj
követelhető,
amikor nem a sértett va
gyonát, hanem személyét
éri valamilyen hátrány. A
Polgári Törvénykönyv ha
tározza meg a személyi
ségi jogokat. Ilyen többek
között az élet, testi épség
és az egészséghez való jog.
Vagyis jogos sérelem ese
tén a nem forintosítha
tó károk kompenzálására
való a sérelemdíj.
A nem vagyoni kártérí
téshez képest a sérelem
díj bizonyítása egysze
rűbbnek tűnik, mert csak
a sérelem tényét kell bi
zonyítani. Ez azonban
nem eredményezi a teljes
kártérítést. A sérelemmel
okozott teljes kár feltárá
sa továbbra is bonyolult és
terjedelmes bizonyítási el

járást igényelő folyamat.
A sérelemdíj összegét, vita
esetén, a bíróság állapítja
meg az eset összes körül
ményét figyelembe véve.
A bíróság mérlegeli, hogy
az adott jogsértés hogyan
hatott a sértettre, milyen
hatása volt a környezetére,
esetleg okozott-e számára
egzisztenciális problémát,
változott-e a társadalmi
megítélése.
A jogsértőnek a mente
süléshez azt kell bizonyí
tani, hogy a jogsértés an
nak ellenére következett
be, hogy úgy járt el, ahogy
az az adott helyzetben el
várható. Ha a jogsértő nem
tudja magát kimenteni, ak
kor a bíróság által megítélt
sérelemdíjat meg kell fi
zetnie. A személyiségi jog
megsértése miatti igénye
ket a sértett személyesen
érvényesítheti vagy jogi
képviselőnek meghatalma
zást adhat. Célszerű ügyvé
di közreműködést igénybe
venni, mert bonyolult eljá
rásról van szó.
DR. STRASSBURGER GYULA
ÜGYVÉD

KUJAN ISTVÁN

JEGYZET

Öreganyám helyett kezitcsókolomoztam Az orosz tankok és a négy fal elől
Mintha ma lett volna, a Déli
Hírlap egyik olvasója riasztotta a szerkesztőséget, hogy a
harmadik kerületi tanács már
nem ad ki rőzsegyűjtő jegyet.
Belső belvárosiként addig még
csak nem is hallottam arról,
hogy napi 15 forintért bárki
legalább egy köbméter elhullott gallyat gyűjthetett a bükki
erdőségben.
Lóti-futi slapajként nekem
kellett kibogoznom, az erdőgazdaság vagy a kerületi tanács műszaki vagy szociális
osztálya-e a hunyó. Közben
volt alkalmam találkozni több
taligás, biciklis és vállkendővel bóklászó erdőjáróval, akik
elsírták, számukra megfizethetetlen a lyukói szén. Gombászás közben szedik össze a
téli tüzelőjüket. Meseszerű találkozások voltak azok a pillanatok, amikor a nagy batyu
alatt görnyedő nénikéket láttam az erdei ösvényeken.
Öreganyám helyett kezitcsókolomoztam, talán ezért sem
lettem a szerencse fia. Viszont
rendet tettem, újjászervezték
a begyűjtést.
Az erdő ma is tele van
ágas-bogas, száraz gallyakkal.
Kidőlt, gombásodó, penészes,
de kályhába való fával. Ennek
javarészt természetvédelmi
okai vannak, a holtfa szerepének felértékelődése magával vonzotta azt, hogy nem

gyűjthető össze maradéktalanul minden faanyag az erdőterületen.
Ám ki az, aki manapság
ezt összegyűjtené? Magának
vagy eladásra. El tudom képzelni, hogy Répáshután vagy
Bükkszentkereszten élők nem
költenek tűzifára. Megmosolyogták, sőt mi több, szomszédjaim kinevettek, amikor a
rókafarmi házunk kandallójába egy rakomány hasogatott
fát rendeltem. Hiába is mentegetőztem, hogy gyerekként
hosszú ideig a pincéből cipeltem a szenet, és elég nekem, ha
csak egyszer melegszem, izzadok a fűtenivalóval.
Merő kíváncsiságból megérdeklődtem a lillafüredi erdészetnél, hogy manapság
miként szedhetném, gyűjthetném össze az egyébként
veszendőbe menő gallyakat.
Nos, világos, egyértelmű a jelenlegi szabályozás. Az a valamikori rőzsegyűjtő napijegy
már a múlté.
Igény sincs rá. Helyette, aki
kedvet kap ehhez, először a területileg illetékes kerületvezető erdésznél kell jelentkeznie
engedélyért.
Elsőre azt kell tisztázni,
hogy saját célra vagy eladásra akarjuk-e a gyűjtögetést.
Innentől célegyenesben vagyunk, a munkavédelmi oktatáson és az erdőben való

viselkedési szabályok elsajátításán túl már be is vethetjük magunkat a rengetegbe.
Ki ne felejtsem, hogy a főerdész úrnak be kell mutatni a
motorosfűrész-kezelői vizsgabizonyítványunkat is. Ha eladásra is mezgerelünk. Majd
a szállítójegyet utólag kapjuk
meg, amikor bemutatjuk a rakományt, és kifizettük az illetéket. Szükséges még az úgynevezett műveleti lap, ami azt
tanúsítja, hogy engedélyezett
fakitermelésből származik a
faanyag.
Ahogyan megtudtam, nincs
nagy tolongás az engedélyért.
Olyan öreganyámnak szólítható nénikék pedig már
ha bírnák sem merészkednek magányosan az erdőbe.
S ami örvendetes, errefelé a
nagyüzemi falopás sem gyakori. Mindez köszönhető annak, hogy az Északerdő munkatársai jó gazda módjára
felügyelnek a természet legnagyobb értékére, a világunk tüdejét jelentő erdőre.
Egyébként érdemes odafigyelni, Lengyelországban éppen most kezdik megszervezni a szedést az erdőben elhulló
ágakra, gallyakra. Nem titkolt
céllal, manapság bármi megeshet, s ha elfogy a gáz, kezdődhet a nagyüzemi rőzsebetakarítás…
SZÁNTÓ ISTVÁN

Az orosz-ukrán háború elől
menekült gyermekek számára tartottak jótékonysági
napot pénteken a Helynekem
teraszán.

Folytatás az 1. oldalról

Mint ismeretes: a kele
ti szomszédunkat ért kato
nai agressziót követően a Vö
röskereszt borsodi szervezete
vállalta fel a humanitárius ka
tasztrófa mérséklésének regi
onális koordinálását – legyen
szó az adományok Ukrajnába
történő eljuttatásáról vagy épp
a hazánkba, megyénkbe, váro
sunkba érkezők ellátásáról. A
március elején a Magyar Mál
tai Szeretetszolgálat, a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet,
továbbá számos egyházi és ci
vil szereplő bevonásával ala
kult összefogás jegyében ta
vasz óta mintegy száznyolcvan
ukrajnai menekült édesanya,
nagymama és gyermek él a
Károly Hotelben. Mindeköz
ben a Vöröskeresztnek napról
napra egyre több a feladata: az
élelmiszerellátáson, valamint a
higiénés eszközök biztosításán
túlmenően a szociális intéz
ményekkel és iskolákkal való
kapcsolattartás hárult rájuk
eleddig, hamarosan azonban
kitör a vakáció is. A fegyveres
konfliktusnak pedig messze
nem látni még a végét.
Eszerint az otthonuktól több
száz kilométerre, idegen kör
nyezetben élő kicsik – akár

Tavasz óta mintegy száznyolcvan ukrajnai menekült édesanya,
nagymama és gyermek él a Károly Hotelben. Fotó: Beregi László

csak elmúlt negyedévüket – a
nyarat is jó eséllyel a József
Attila utcai szállásukon, némi
túlzással a négy fal között tölt
hetik majd el – jelen állás sze
rint legalábbis. De hogy mind
ezt elkerülhessék, el is indult a
támogató kezdeményezés.
– Ezeknek a gyermekek
nek van mit kipihenniük. Egy
strandbelépő is nagy élményt
jelenthet számukra – mutatott
rá Ficsór-Kis Alicia, a társadal
mi szervezet megyei kommu
nikációs referense az érintettek
mentális leterheltségére.
Grubert Roland úgy véli,
rendkívül fontos volna, hogy
egyre több szabadidős prog
ram valósuljon meg az apró
ságok javára, így a népszerű
belvárosi szórakozóhely tera
szán tartott performansszal
akár egyidejűleg is bárki tá

mogathatta a gyerekek nyári
ellátásának és szabadidős tevé
kenységének megszervezését.
A Vöröskereszt megyei veze
tője felidézte: korábban a ho
tel parkolójában már építettek
egy játszóteret.
– Az a munka, ami itt zajlik,
hihetetlen szervezést igényel.
Az önkormányzat is aktívan
támaszkodik ezekre a szerve
zetekre – világított rá a közre
működők tevékenységének je
lentőségére Varga Andrea, aki
hozzátette, a támogatások és az
adományok nem jutnának el a
megfelelő helyre nélkülük. Az
alpolgármester szerint a há
ború elhúzódásával egyre több
olyan helyzettel kell szembe
néznünk, mint amilyen a gyer
mekek szünidei elfoglaltságá
nak biztosítása is.
BÓDOGH DÁVID
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RÖVIDTÁV

Gólvágó érkezett. A DVTK
Jegesmedvék csapatánál
folyatja pályafutását Vladis
lav Kuleshov. A 23 esztendős csatár az elmúlt években a DEAC meghatározó
játékosa volt, a legutóbbi
Erste Liga idény során 51
mérkőzésen 23 gólt és 22
gólpasszt szerzett. Az orosz
játékos kupagyőztesnek is
mondhatja magát. A klubhonlapnak azt mondta, új kihívásokat keresett, és egy jó
csapathoz igazolt.
Lenullázva. A Divízió II.-es bajnokság alapszakaszának negyedik mérkőzésén az Eger
Heroes együttesét fogadta
a Miskolc Renegades múlt
szombaton a Miskolci Atlétikai Centrum pályáján. A 340-s vereség fájó ugyan, de az
arany-fekete mezes csapat
rájátszásbeli szereplése ezzel
még nem dőlt el – igaz, mivel
már nincs több meccsük az
alapszakaszban, így a sorsuk
nem saját kezükben van. A
matematikai esély mindenesetre megmaradt, a többi
csapat hátralévő mérkőzései
alapján akár még tovább is
juthatnak a Wild Card körbe.
Hortobágyi éremeső. Június első hétvégéjén, Hortobágyon versenyeztek a DVTK díjugratói a szabadtéri országos
versenyen, ahol kilenc érmet,
köztük két győzelmet szereztek a háromnapos megmérettetésen. Kling Hannáé volt
az első diósgyőri aranyérem
a 110 cm-es ifjúságiak versenyében. Ugyanezen a magasságon Surman Kitti Boglárka
ezüstérmet szerzett. Folytatódott az éremhalmozás, a
kezdő lovasoknál Mészáros
Hanna lett ezüstérmes, Ban
di Zsanett pedig a harmadik
helyen zárt. A zárónapon Mészáros Hanna megszerezte a
diósgyőriek második aranyát,
míg Boros Vanessza 90 cmen lett harmadik. A nap és a
hétvége legeredményesebb
miskolci versenyzője azonban Bandi Zsanett volt, aki
vasárnap két bronz– és egy
ezüstérmet is szerzett.

sport
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Kisöpört szakmai stáb, megújuló keret
Hosszabb interjút adott a
klubhonlapnak a DVTK
szakmai vezetője, Bajúsz
Endre, amiben elmondta,
hogyan változik a labdarúgócsapat szakmai stábja, de
azt is megtudhattuk, hogy
már javában dolgoznak a játékoskeret átalakításán.
A vezetőedzőt a DVTK többségi tulajdonosa, Magyar Mátyás megerősítette posztján,
ugyanakkor előrevetítette, hogy
a stábban lesz változás. Nos, ez
mostanra bekövetkezett: eldőlt
ugyanis, hogy Dragan Vukmir és
Tuska János kivételével távoznak
a többiek, így Kovács Ádám másodedző, Dobos Attila erőnléti
edző, Lugos József videóelemző és Vellai Áron performance
coach. Az új stáb összetétele hamarosan véglegessé válik.
Bajúsz Endre azt is elmondta,
hogy az MLSZ új ajánlásai miatt az élvonalbeli klubok több
magyar játékost kívánnak foglalkoztatni, ráadásul az NB II.
létszámcsökkentése miatt a középcsapatok is igyekeznek még
jobban megerősíteni a keretüket.
– Magyarországon véges
számú minőségi labdarúgó áll
rendelkezésre, ezért a Rotem
Kellert is megtaláló Elekes Péter vezető scout nagy erőkkel
dolgozik azon, hogy számunkra erősítést jelentő, egyúttal
magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgókkal bővítse a
választási lehetőséget. Például
Görögországban vagy Egyiptomban is élnek ígéretes magyar származású tehetségek,

Molnár Gáborral nem számolnak Diósgyőrben. Fotó: Juhász Ákos

akiket érdemes szemmel tartani – hívta fel a figyelmet.
Kiemelte, a sikeres szereplés érdekében jelentős átalakítást terveznek, több játékostól
közös megegyezéssel megválnak, és megkezdték a meglévő szerződések újratárgyalását,
melynek lényege a teljesítményalapú juttatás. Az elmúlt
napokban több labdarúgóval
is felvették már a kapcsolatot,
a játékosmegfigyelők folyamatosan dolgoztak a háttérben, illetve több menedzseriroda is
megkereste a DVTK-t.

Újra megerősítette Bajúsz
Endre, hogy életbe lép Lukács
Dániel, a Merkantil Bank Liga
gólkirályának télen megkötött
szerződése, és Könyves Norbert
játékjoga sem eladó. Dejan Karan visszavonult, Polgár Kristóf
szerződése pedig lejárt, Molnár
Gábor és Horváth Zoltán diósgyőri játéka – érvényes szerződése ellenére – továbbra sem
szerepel a diósgyőri tervekben.
Megfelelő ajánlat esetén elengedik őket.
– Amennyiben elérhető egy
tehetséges, egyúttal ambició-

zus fiatal, és tekintélyes pályafutást a háta mögött tudó, de
leszálló ágban lévő élvonalbeli labdarúgó, akkor az előbbit
fogjuk választani – tette hozzá.
Elárulta azt is, hogy a játéktudás mellett fontosak egy labdarúgónál az emberi tulajdonságok és a mentális képességek
is; az, hogy kiben mekkora a
győzni akarás, mennyire csapatember, megvan-e benne a
nélkülözhetetlen agresszivitás,
tudja-e kezelni a nyomást.
– Akire nemet mond a vezetőedző, arról lemondunk, mert

nincs értelme olyan játékost igazolni, akire nem számít a szakmai stáb – szögezte le. – Kemény
év áll előttünk, nagyon erős ellenfelekre számítok a bajnokságban, két olyan csapat esett ki
az NB I.-ből, ami azonnal vissza
szeretne jutni. Hatalmas lesz a
küzdelem, ahol minden győzelemért vért kell izzadni. A profi
sportban azonban csak az eredmény számít: úgy kell szerepelnünk, hogy végig esélyesek maradjunk, mivel a DVTK-nak az
NB I.-ben a helye.
MN

Farkasok az egyetemen

DIÁKOLIMPIA MISKOLCON.
Látványos, izgalmas előcsatározások, magas színvonalú hely
osztók jellemezték a múlt hét
végi, Miskolcon megrendezett
IV. korcsoportos Összevont Labdajátékok Országos Diákolimpiai
Döntőt. Hat helyszínen vetélkedtek egymással a csapatok, megyénket hét intézmény csapatai képviselték, két sportágban
is bronzmeccset játszhattak. A
Fényi leány kosárlabdázói szoros
csatában, 73-69-re kaptak ki a
soproni vetélytársuktól. Fiúkézilabdában is egy 4. hely jutott
megyénk reprezentánsainak,
hiszen a Mezőkövesdi Általános
Iskola Szent Imre Tagiskolája 2718 arányban elvesztette a bronzmeccset a nádudvariak ellen.
Fotó: Horváth Csongor

Újabb fővárosi együttest,
ezúttal a Budapest Wolvest
fogadja a Miskolc Steelers amerikaifutball-csapat
szombat délután 2 órától az
egyetemi sportpályán.
Összesen már csak két mérkőzés maradt hátra a Veolia
HFL alapszakaszából, ráadásul mindkét esetben érdekelt a
miskolci csapat. Szombaton azt
a Wolvest fogadják, akik elbuktak a fővárosi riválisuk ellen a
nyitófordulóban, majd aztán
szoros mérkőzésen megverték
ugyan a Győr Sharkst, de aztán
a Fehérvár Enthroners ellen
egy viszonylag sima, húszpontos zakóba szaladtak bele. Így
1-2-vel utolsó előtti helyen állnak a bajnoki tabellán. A mis-

kolciak győzelemmel kezdték
a szezont, hiszen hazai pályán
– egy sokáig emlékezetes, kétszeri hosszabbítást hozó találkozón – legyűrték a győrieket.
Utána azonban – szintén egy
utolsó percekig éles derbin –
elbukták a Budapest Cowbells
elleni mérkőzést.
A rájátszás szempontjából
fontos összecsapás következik, amire az Acélosok „ráerősítettek”, hiszen offense oldalra megérkezett a hazánkban
korábban már eredményesen
szereplő Trevin Howard, aki a
szezon hátralévő részére csatlakozik a miskolci gárdához.
A találkozó szombat délután
2 órakor kezdődik az egyetemi
sportcentrumban.
MN

Elhunyt Csótai József
Életének 84. évében elhunyt Csótai József pedagógus, szakedző, a Miskolci Egyetem és a város
sportéletének meghatározó
alakja.
1962-ben jeles eredmén�nyel diplomázott a Testnevelési Főiskolán, majd a tanítás
mellett szakedzői végzettséget szerzett úszás, torna, atlétika, valamint kosárlabda sportágban is. 1986-ban
summa cum laude minősítéssel doktorált sportpszichológiából. Megalapította a
Miskolci Akadémiai Bizottság Sport és Mozgásbiológiai

Munkabizottságát, miközben
a Testnevelési Főiskola felkérésére a kihelyezett edző– és
sportszervező tanfolyam vezetőjeként és a sportpszichológia előadójaként oktatta a
fiatalokat.
1973-ban a Miskolci Egyetem Testnevelési Tanszékének munkatársa, majd
1977-től nyugdíjazásáig tanszékvezetője lett. Vezetősége
alatt megépült Miskolc második legnagyobb sportcsarnoka, az Egyetemi Körcsarnok. 1977 és 2001 között a
Miskolci Egyetemi Atlétikai
és Futball Club elnökeként
irányította a sortegyesületet,

de később sem szakadt el a
MEAFC-tól: amíg egészsége
engedte, rendszeresen látogatta a kosárlabda-mérkőzéseket.
Elnöke volt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kosárlabda Szövetségnek, valamint
elnökségi tagja a Magyar

Kosárlabdázók
Országos
Szövetségének és a Magyar
Egyetemi Főiskolai Sportszövetségnek.
Egész életében azért dolgozott, hogy megszerettesse
a testnevelést és a sportolást
a miskolci középiskolásokkal és egyetemistákkal, később pedig országos szinten
a magyar fiatalsággal. Munkáját számos díjjal ismerték
el, egyebek mellett megkapta
a Magyar Sportért kitüntető
címet, a Miskolc Város Sportjáért díjat, valamint a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség életműdíját.
MN
A rájátszás szempontjából fontos összecsapás következik. Fotó: H. Cs.
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Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 06. 11-től 2021. 06. 17-ig

Palmolive szappan, 90 g, 1655,55 Ft/kg
199 Ft
Active mosogató, 0,5 l, 398 Ft/l
299 Ft
Kolynos fogkrém, 75 ml, 2653,33 Ft/l
299 Ft
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
349 Ft
Tomi mosópor, 280 g, 1139,28 Ft/kg
369 Ft
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 1058 Ft/l
629 Ft
Tento kéztörlő, 2 tekercs, 274,5 Ft/tekercs
649 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1372,5 Ft/l
699 Ft
Viva WC-papír, 8+2 tekercs, 59,9 Ft/tekercs
699 Ft
Baba testápoló, 400 ml, 1972,5 Ft/l
889 Ft
Schauma sampon, többféle, 400 ml, 2247,5 Ft/l
999 Ft
Bref WC-illatosító, 3x50 g
1199 Ft
Coccolino öblítő, 1450-1800 ml, 826,89-666,11 Ft/l
1299 Ft
Coccolino mosószer, 1,2 l, 1249,16 Ft/l
1799 Ft
Dunaplaszt magasfényű zománcfesték, 0,75 l, 3065,33 Ft/l 2699 Ft
Diszperzit mennyezeti festék, 14 l, 449,92 Ft/l
7999 Ft

149 Ft
199 Ft
219 Ft
299 Ft
319 Ft
529 Ft
549 Ft
549 Ft
599 Ft
789 Ft
899 Ft
1099 Ft
1199 Ft
1499 Ft
2299 Ft
6299 Ft

Apróhirdetés
PORTÁS-DISZPÉCSERI feladatok
ellátására keresünk
NYUGDÍJAS munkavállalókat
Jelentkezés az info@miskolc-lift.hu e-mail címen, vagy a 06-30/9435005 telefonszámon, vagy személyesen a Miskolc-lift Kft. telephelyén
(3527 Miskolc, József A. u. 1.) 8-16 óra között önéletrajz leadásával.

Óvodai dajka- (OKJ3214001,
N y t . s z . E - 0 0 0 6 83/ 2014 /
A031),
élelmiszer-eladó- (PK04163011) és személy- és vagyonőrképzés
(PK10323009) indul nyáron a
DEKRA Akademie szervezésében. A 06-30/768-12-34-es
telefonszámon érdeklődhetnek.
Falusi
vendéglátó(OKJ3154115,
Eng.sz.E000683/2014/A050), gyümölcspálinka-gyártó
(OKJ3154104,
Eng.sz.E000683/2014/A018),
méhészképzés (OKJ3262102,
En g . s z . E - 0 0 0 6 83/ 2014 /
A027) indul nyáron a DEKRA Akademie szervezésében. A 06-30/524-49-54-es
telefonszámon érdeklődhetnek.

Fogyás orvosi felügyelet mellett! Hamarosan megtöltheti
SZABADULJON MEG ÖN IS BIZTONSÁGOSAN,
EGÉSZSÉGESEN A FELESLEGES KILÓKTÓL!

Dr. Ispány Marietta rendelése
2022. 06. 15-én NYÍLT NAPOT tart!
INGYENES az orvosi mérés és tanácsadás.

komposztládáját!

Biztonságos és fertőtlenített környezetben ingyenes állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció, testösszetétel-
vizsgálat, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, a máj glikogénszintjének ellenőrzése, diétás tanácsok.
A fogyókúra elkezdésekor ingyenes mérés. HA MEG SZERETNE SZABADULNI A TÚLSÚLYTÓL ÉS AZ EZZEL
JÁRÓ magas vérnyomástól, szív-érrendszeri betegségektől, magas koleszterinszinttől, refluxbetegségtől, ízületi
gyulladástól, vagy ha nem tud teherbe esni, esetleg PCO-szindrómával küzd, akkor keressen meg minket!

BEJELENTKEZÉS:
dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982
Dr. Ispány Marietta vagyok, 9 éve foglalkozom az orvosi fogyókúrával. Célom, hogy minél több ember részesüljön ebben a terápiában, leadva a kilókat, megtanulva a helyes táplálkozást, elindulva a mozgás útján, elhagyva
a gyógyszereket. Akár 5, 10, 20, akár 70, 80, 100 kg-ot kell leadnia, fogadjon
el egy egészséges, önbizalommal teli életet, túlsúly nélkül, karcsú alakkal.

Medi-Art Egészségcentrum Miskolc, Arany János utca 9. I/1.
Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982

Sikertörténetek páciensektől kapott üzenetekben:
Nóri, szegedi asszisztensünk az Insumed diétával akkor
találkozott először, mikor elkezdett nálunk dolgozni 3,5 éve.
Mesélte, hogy barátnőjével minden évben tartottak pár
hónap diétás periódust, viszont mindig visszajöttek a kilók.
Úgy döntött, kipróbálja az Insumed diétát. Ki sem tudott
bújni a rendszeres kontrollmérések alól, teljesen átszellemült
étkezése kapcsán, komolyan vette a diétát. Eredménye magáért beszél: 20kg-tól szabadult meg, amit 3 éve tart. Élete
teljesen megváltozott, magabiztosan, csinosan dolgozik
nálunk tovább.

Lehetséges 58 kg zsírt leadni? Vagy ez egy hihetetlen történet?
Igen, hihetetlen, de mégis igaz történet Katalin története. 2020
június vége óta rendszeres és szigorú fegyelemmel, kontrollmérésekkel, felügyeletekkel és odaadó követéssel Katalin 2021 november elejére 58 kg zsírtól szabadult meg. Elmondása szerint 15 éves
korában volt utoljára ennyi kg, mint most. Amikor a férjével megismerkedett, még akkor sem volt ilyen karcsú. A meseszerű történet teljesen megváltoztatta az életét. Nem csak testileg változott,
de lelkileg is. Újult erővel egy újjászületett testben dolgozik, él. Az
elkezdett súlytartása is stabil, így az orvosi fogyókúra befejezése
Katalin esetében szintén mesébe illő. Nagy szeretettel gratulálunk!

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.
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PROGRAMAJÁNLÓ Hagyományt teremtenek a diákbállal
JÚNIUS 11., szombat
9:00-14:00 III. Hordozós – Mosható Pelenka és Kézműves Vásár, Egyetemi Körcsarnok
9:30 Csabai Juniális piknik, Gárdonyi Géza
Művelődési Ház parkja
17:00 Közönségtalálkozó László Attilával,
Babylon Pizzéria

JÚNIUS 12., vasárnap
6:30 Zempléni tájakon: Erdőbénye – Abaújszántó túra, információ: mvsctura.hu
8:30 Túra a vasutasnap tiszteletére: Rejtek
– Hollóstető, információ: mvsctura.hu
JÚNIUS 13, hétfő
16:00 Játsszunk együtt! – Társasjátékklub, ahol a játéké a főszerep, Tompa Mihály Könyvtár
16:30 Gyógyulat önképzőkör, Egészséges
trükkök és praktikák a sütésnél, főzésnél,
Kaffka Margit Könyvtár
JÚNIUS 14., kedd
10:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály
Könyvtár
JÚNIUS 15., szerda
16:00 Mutatom, csináld utánam! – Kézműves délután
18:00 (S)ikertörténetek 6. – Páros beszélgetések, vendégek: Nádas Péter író és

Szűcs Attila festőművész, Művészetek
Háza, Kortárs Galéria

JÚNIUS 16., csütörtök
16:30 Ásó, kapa légypapír: író-olvasó találkozó Kégl Ildikóval, Petőfi Sándor Könyvtár
16:30 Mesekockák diafilmklub – Retró
diafilmvetítés és interaktív meseposztós foglalkozás, József Attila Könyvtár
17:00 és 19:00 Promenád – a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje, Jégpálya
20:30 Balkon kilátással, Miskolc Nemzeti
Színház, Nyári Színház
JÚNIUS 17., péntek
19:00 Jazz Inside Band: Best of Jazz Flute
– latin és fúziós jazzkoncert, Művészetek Háza, Bár és Kávézó
JÚNIUS 18., szombat
6:45 A túravezető kedvenc útvonalán: Kács
– Bogács túra, információ: mvsctura.hu
8:40 Túra a barlangok napjának tiszteletére, információ: mvsctura.hu
14:00 A város kosárlabdasportjának ünnepe, Miskolc Városi Szabadidőközpont
JÚNIUS 19., vasárnap
8:30 Szép úton Bükkszentlászlóra: Majális park – Bükkszentlászló túra, információ: mvsctura.hu
9:00-13:00 Miskolci termelői nap, Erzsébet tér

Színekkel is gyógyít
Tudatosan nincs címe Sziray
Ágnes képeinek, hogy ne
befolyásolják a befogadót a
szabad gondolkodásban.
A művész azt kéri: érezzük
és élvezzük az életet; ahogy
azt gyermekkorunkban tettük, mertük, amikor szépsége által meg tudott ragadni a
legapróbb kis bogár vagy kavics is. Képek létrehozásával
is kifejezhető ez az érzés, segíti a kommunikációt, átadható ugyanaz az érzés, tudás,
ami az alkotóban volt jelen a
kép keletkezésekor, ami szavakkal sokszor nehezen kifejezhető. Ha a festmény konk-

rétan nem is ábrázol semmit,
mégis ezeregy dologról szól,
egyéni, hogy milyen asszociációt vált ki a nézőből. Reméli, sikerül megmozdítania
valamit a szemlélőben.
Sziray Ágnes – aki egyébként bőrgyógyász – festményei igazán különlegesek,
Maros Éva, a MIKOM Kft.
ügyvezetője ajánlja alkotásait az érdeklődők figyelmébe
a június 18-án, szombat délután négy órakor a miskolci Arany János utca 2. szám
alatti Sensolite Fényterápiás
Gyógycentrumban megnyíló kiállításon.
MN

HARANG-HÍREK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JÚNIUS 14., 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)
JÚNIUS 15., 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 ism.
(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 16., 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 Köztünk élnek (12)

A város teljes ifjúságát bálozni hívja a diákönkormányzat június 24-én.
A grandiózus diákbálok műfaja letűnőben van, a koronavírus-világjárvány miatt pedig sok
fiatal számára elmaradtak ezek
a felnövési mérföldkövet jelentő események. Városi szintre kibővíteni egy ilyen rendezvényt
külön kihívás, amibe a Miskolc
Városi Diákönkormányzat több
tagja már a diákgrémium újraalakulásakor beleállt.
Az előkészítő munka most
beérik, és június 24-ére a diák
önkormányzat Miskolc teljes
ifjúságát bálozni hívja. Hudák

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem:
JÚNIUS 9-15., csütörtök-szerda: 17:30
és 20:00 A játszma | JÚNIUS 16-22.,
csütörtök-szerda: 16:30 és 19:30 Jurassic World: Világuralom
• Művészetek Háza, Béke-terem: JÚNIUS 9-15., csütörtök-szerda: 17:00
Főzőtanfolyam (újra)kezdőknek |
19:30 Az árva | JÚNIUS 16-22., csütörtök-szerda: 17:00 Toxikoma (kivéve
18-án) | 19:30 A keltetés | JÚNIUS 18.,
szombat 17:00 Julieta

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában június
12-én, vasárnap 16 órától a
görömbölyi római katolikus
templomból közvetítenek.
A szentháromság-vasárnapi
búcsúi szentmisét bemutatja: Futó Béla piarista atya.

JÚNIUS 13., 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 Generációnk (12)
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Diganózis (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

Szép ruhák, komoly táncok és vacsora is várja a bálozókat. Fotó: Végh Csaba

20:00 Miskolc Ma ism.
(12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12)
21:30 Képújság (12)
JÚNIUS 17., 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 Forgószínpad
(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 18., 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 A deszka népe ism. (12) 20:00
Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
JÚNIUS 19., 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 Prome
nád ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:15
Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• Cinema City: JÚNIUS 9-15., csütörtök-szerda, naponta több időpontban
– A játszma | A kis Nicolas és az elveszett kincs | A rosszfiúk | Az elveszett
város | Az északi | Badman – A nagyon
sötét lovag | Bazi nagy francia lagzik
3 | Doctor Strange az őrület univerzumában | Jurassic World: Világuralom |
Encanto | Katinka | Lányok Dubajban
| Nyuszi suli – A Húsvét mentőakció |
Pipiana Hoppsz és a Sötétség Hörcsöge, Pirula Panda | Sonic, a sündisznó 2
| Top Gun Maverick | Zanox – Kockázatok és mellékhatások

Lilla diákpolgármester elmondta, hogy a Veres Pál polgármester és Szarka Dénes ifjúságpolitikai tanácsnok fővédnöksége
mellett megvalósuló nagy diákramazuri régi vágya a MIDÖK-nek. A közösségépítés
mellett a „régi idők” hangulatát,
a társadalmiesemény-jelleget is
szeretnék visszahozni a rendezvénynek: szép ruhák, komoly
táncok és vacsora.
A diákpolgármester hozzátette: a bált nyáron, jó időben
akarták megszervezni, amikor
a legtöbb fiatal ráér, hogy részt
vegyen. Az est külön tematikát is kapott, hiszen a díszítés
a természetre hajaz majd. Ép-

pen ezért arra kérik a bálozókat, hogy földszínekhez igazítsák öltözéküket.
„Szeretnénk elindítani ezzel
egy hagyományt. Mennyivel
menőbb, ha nem „csak” az iskoládban, az ismerősökkel bulizol
együtt, hanem egy városi szintű bálon, kulturált körülmények között, olyan emberekkel
lehetsz együtt, akikkel nem feltétlenül találkoztál még. Régen
bálokban ismerkedtek az emberek, mi is ezt szeretnénk” –
magyarázta Hudák Lilla. Végezetül kifejtette, hogy a MIDÖK
minden programja a közösség
építést célozza: összehozni a
város különböző iskoláiban ta-

nuló diákokat. A június 24-ei
diákbállal sincsen ez másképp.
Az egyetemvárosi „menza” kapui 18:30-kor nyitnak ki, 19 órától köszöntők hangzanak majd el,
19:30-kor következik a nyitótánc,
amit 20 órától vacsora követ, 23
órakor pedig tombolanyereményekért izgulhatnak a résztvevők.
A zenét DJ Bordee szolgáltatja.
Záróra éjfélkor várható.
Jegyek kaphatóak a polgármesteri hivatal Részvételi Irodájában, illetve a MIDÖK elnökségi
tagjainál. További információk a
diákönkormányzat közösségi oldalain, vagy a miskolcdok2021@
gmail.com e-mail-címen keresztül kérhetőek. KIRÁLY CSABA

Promenáddal zárják az évadot
Amiként az Aperitif koncerttel megnyitja, úgy a
Promenád koncertekkel
zárja az évadot a Miskolci
Szimfonikus Zenekar.

A június végi hangversenyek helyszíne évtizedekig
a Miskolci Nemzeti Színház
nyári színháza volt, eső esetén
pedig a Nagyszínház. A pandémia miatt azonban új helyre költözött a szimfonikusok
évadzárója, így az utóbbi két
évben már a városi szabad
időközpont kettes jégpályája
ad otthont a koncerteknek. Az
új helyszín nem csupán egészségbiztonsági szempontból
bizonyult jó választásnak, ha-

A jégpályának kiváló az akusztikája. Fotó: Juhász Ákos

nem a kiváló akusztika miatt
is, sőt, az eső sem jelenthet
akadályt a program megtartásában. Az üde nyári kikapcso-

lódást kínáló hangversenyek
kicsiket és nagyokat is vár június 16-án, csütörtökön 17 és
19 órai kezdettel.

Határtalan szerelem – Görög Filmklub Miskolcon
Első ízben érkezik Miskolcra
a Görög Intézet filmklubja június 17-én, pénteken a
Szabó Lőrinc Idegennyelvi
Könyvtárba, ahol 17:30-tól
a Határtalan szerelem című
filmet vetítik.
A Görög Intézet egyik állandó kiemelt programja a
három éve működő filmklub,
amelyben a görög film kimagasló alkotásait mutatják be
hónapról hónapra. Az elmúlt
évtizedekben számos görög
film nyert Oscar-díjat vagy
Cannes-ban nagydíjat, ezek
közül már többet is műsorra
tűztek. Az intézet szándéka,
hogy a nagy klasszikusokon
kívül mai alkotásokon keresz-

tül is bemutassák a görög sorsokat, életérzést.
Így esett ezúttal a választás
egy kortárs görög romantikus filmdrámára. A napjaink
Görögországában játszódó

Határtalan szerelem három
különálló történetben mesél
egy-egy külföldi és görög szerelméről. Mindegyik sztoriban egy másik nemzedék lesz
szerelmes egy olyan időszak-

A film egyik főszereplője Osvárt Andrea

ban, amikor egész Dél-Európát súlyos társadalmi-gazdasági válság rengeti meg, ám
a szálak végül összefutnak,
és együttesen váltanak ki
rendkívüli érzelmi hatást a
film nézőiből. A 2015-ös görög film érdekessége, hogy az
egyik főszereplője a magyar
színésznő, Osvárt Andrea.
A filmet Dudás Viktor filmszakértő vezeti be, az előadást beszélgetés követi a nézőkkel. A film görög nyelvű,
de magyar felirattal mutatják
be. A vetítés ingyenes, a filmklubot a Görög Intézet és
a Miskolci Görög Nemzetiségi Önkormányzat közösen
szervezi.
MN

12 mozaik

Miskolci Napló

2022. június 11.
23. hét | XIX. évfolyam 23. szám

Könyvújdonságok a Géniusztól

Állati áloméj

3

A világjárvány miatt kétéves
kihagyást követően rendezték
meg újra a Dreamnight at the
zoo, vagyis magyarul Áloméj az
állatkertben elnevezésű rendezvényt múlt pénteken. Az 1996ban a Rotterdami Állatkertből indult nemzetközi programot ma
már világszerte mintegy háromszáz állatkertben rendezik meg
minden év júniusának első péntekjén. A Miskolci Állatkert még
2007-ben csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek lényege,
hogy ezen az estén az állatkert
zárását követően a fogyatékkal
élő és krónikus beteg gyermekek számára újra megnyílnak az
állatkert kapui. Miskolcon az idei
programra a megyei központi
kórház Gyermekegészségügyi
Központjának kis betegeit, a
Szimbiózis Alapítvány lakóit, a
Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z.
Megyei Egyesületének tagjait,
valamint a Martin János Szakképző Iskola tanulóit látták vendégül. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső

Ezen a héten Tysont (5628.), a Miskolci Állategészségügyi Telep
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új
gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet
hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. június 22. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki.
A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Sudoku

Akkor és most. Magyarország az I. világháborút követően gazdasága helyreállítására amerikai bankkölcsönt vett fel. 1925–1927
között ebből Miskolc három részletben csaknem egymillió pengőben részesült, amelyből tizenkét jelentős beruházást valósítottak
meg. Ezek egyike az akkori Luther téren (ma Bartók tér) az új Zenepalota felépítése. Akkori funkciója zene- és női kereskedelmi iskola
volt. Walder Gyula budapesti mérnök tervei alapján Papp Sándor és
Singer Samu miskolci építészek irányításával egy év alatt készült el
a monumentális iskolaépület. Miskolc város közgyűlési határozata alapján 1927-ben „Miskolc városi Hubay Jenő zeneiskola” néven
avatták fel. Nagyterme 465 személy befogadására volt alkalmas.
1938-ban a 10-es honvéd hadimúzeum, 1944–től négy éven át a
jogakadémia is a falai között kapott helyet. Felújítására a XXI. század elején több terv is készült. Nyugati falának homlokzatosítása és
az épület külső-belső felújítása 2010-ben fejeződött be. (Dobrossy
István szövege Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

5628 Tyson
Bekerülés helye:
Miskolc, Lyukóvölgy
Fajta: keverék
Kor: 4,5 év
Neme: kan
Szín: trikolor
Hirdetés

Súlya: 31,6 kg
Magasság: 60 cm
Tyson egy éve a telep lakója, ezért már megérdemelne
egy igazi, szerető otthont. Csak
egyedüli kutyusnak ajánlott egy
törődő, hűséges gazdi mellé.

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.

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

Ne tüzeld el a zöldet, add vissza a földnek!
A hulladékok nyílt téren történő égetése
nagy területen elszennyezi környezetünk
levegőjét, és megkeseríti szomszédjaink
életét is. A füstben előforduló mérgező és
rákkeltő anyagok számtalan módon veszélyeztetik az egészségünket, ne idézzünk elő
újabb kockázati tényezőt! Az égetés büntetése akár 100 000 Ft is lehet. A kerti hulladékok elégetése helyett számos módszer van
ezek kezelésére, amelyek közül a helyben
komposztálást az önkormányzat támogatja: alábbi elérhetőségeinken jelentkezhet
konzultációra, és ingyenes komposztkeretet is igényelhet. Kérjük, ne égesse el kerti
hulladékait, hanem hasznosítsa azokat!

További információ: Miskolc MJV Önkormányzat, Városház tér 8. – Ökomendzser Iroda l Tel: 46/512 700 l E-mail: hungairy@miskolc.hu

