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DÍJAZOTT VÍZÜGYI SZAKEMBEREK. A MIVÍZ Kft. két fiatal kollégája, Kajtár Mónika (jobbra) és Tóth Viktó-
ria (balra)is dobogóra állhatott egy pályázaton. A Magyar Vízközmű Szövetség Víz az Élet Alapítványa 
márciusban hirdette meg a Havas András Víz és Innováció díj pályázatát a 35 év alatti fiatal szakem-
berek számára. Cél a részvételük erősítése és növelése a víziközmű-szolgáltatás jelenlegi gondjainak 
megoldásában. A víziközművek napja alkalmából Elismerő oklevél kitüntetésben részesült Horányiné 
Csiszár Gabriella (középen) ivóvíz-gazdálkodási vezető. Fotó: Mocsári László

A miskolci önkormányzat közlése szerint a Miskolci Törvény-
szék olyan témák ügyében döntött az önkormányzat javára, 
mint például a választási értesítők kiküldésével és vélt hiányos-
ságaival kapcsolatos, az önkormányzat állítólagos luxusbuszvá-
sárlásával kapcsolatos, illetve az önkormányzati lakásrendelet 
bérleti díjakra gyakorolt hatásaival kapcsolatos cikkek.

Súlyos hitelességi válság-
ban van az Észak-Magyar-
ország napilap és a Borsod 
Online helyi hírportál – írja 
keddi közleményében a mis-
kolci polgármesteri hivatal. 
Mindezt az a tény bizonyítja a 
legjobban – hangsúlyozzák –, 
hogy rövid időn belül az ötö-
dik sajtópert nyerte a miskolci 
önkormányzat a Mediaworks 
miskolci napilapja és hírpor-
tálja ellen az azokban meg-
jelenő valótlan, csúsztatáso-
kat megfogalmazó, politikai 
motivációktól és elvárásoktól 
sem mentes cikkek miatt.

– Az Észak-Magyarország és 
a BOON folytatólagosan, sú-
lyosan sértik az önkormányzat 
jó hírét, amikor rendre olyan 
cikkeket közölnek, amelyek 
valótlanságot tartalmaznak 

– ezt támasztja alá a Miskolci 
Törvényszék immár ötödik el-
marasztaló döntése, amellyel 
ismét helyreigazítás közlésére 
kötelezi a helyi Mediaworks-ér-
dekeltségeket – írják.

Felidézik, a városi önkor-
mányzat eddig összesen öt 
alkalommal nyert helyreiga-
zítási pert a BOON-nal és az 
Északkal szemben. „A Mis-
kolci Törvényszék valamennyi 
esetben helyreigazítás közzété-
telére kötelezte a Mediaworks 
helyi médiumait, egyszer pe-
dig pontosítást kellett közölnie 
az Észak-Magyarországnak.”

– Az, hogy ilyen sok eset-
ben adott igazat a törvényszék 
a város önkormányzatának 
és marasztalta el ugyanak-
kor a BOON-t, valamint az 
Észak-Magyarországot, a város 

azon feltételezését támasztja 
alá, hogy az említett szerkesz-
tőségek tudatosan közölnek 
fals információkat lejárató, az 
önkormányzat jó hírnevét sér-
tő szándékkal – szögezik le.

A Miskolci Törvényszék 
olyan témák ügyében döntött 
az önkormányzat javára – so-
rolja a helyhatóság közleménye 
–, mint például a választási ér-
tesítők kiküldésével és vélt hi-
ányosságaival kapcsolatos, az 
önkormányzat állítólagos lu-
xusbuszvásárlásával kapcso-
latos, illetve az önkormányza-
ti lakásrendelet bérleti díjakra 
gyakorolt hatásaival kapcsola-
tos cikkek.

– Ezekben az esetekben tehát 
a Mediaworksnek, a BOON-
nak és az Észak-Magyaror-
szágnak már bírósági papírja is 
van arról, hogy valótlanságot 
állított, csúsztatott, vagy pon-
tatlanul fogalmazott – min-
den bizonnyal nem véletlenül 
és nem jó szándékkal – zárul a 
miskolci önkormányzat közle-
ménye.                                      MN

Nem írt rólunk igazat az Észak

VAKÁCI-OHÓ – NYÁRI FEJTÖRÉS A SZÜLŐKNEK  
Cikk az 3. oldalon

RÉGI ADÓSSÁGOT TÖRLESZTENEK A HITELFELVÉTELLEL   
Cikk a 2. oldalon

SEMMIT NEM ÉR A PÉNZÜNK AZ INFLÁCIÓ MIATT
Cikk a 4. oldalon

Vakáció!
Cikk a 3. oldalon

Kisimultak a baráthegyi göröngyök
Végéhez ért a Baráthegyi 
Majorsághoz vezető út fel-
újítása. Az extrém meredek-
ségéről ismert szakaszon 
szerda délelőtt tartott sajtó-
tájékoztatót a városvezetés 
és a Szimbiózis Alapítvány. 

Mint az a helyszínen is el-
hangzott: az utat legfőképp 
azért kellett rendbe tenni, hogy 
a hegy tetején lévő, a Szimbió-
zis Alapítvány által fenntartott 
bentlakásos otthon fogyaték-
kal élő gondozottjainak az el-
látása és szállítása ne forogjon 
veszélyben. – A majorságban 
jelen pillanatban százan élnek, 
mozognak, dolgoznak. Több 
jelentős intézmény, fejlesztő-

központ és rehabilitációs fog-
lalkoztatási egység is működik 
– emlékeztetette a szerdai saj-

tótájékoztató hallgatóságát Ja-
kubinyi László.

 Folytatás a 3. oldalon

Hivatalosan is véget ért szerdán a 2021/2022-es tanítási év, 
és megkezdődött a nyári szünet a hazai alap- és középfokú ok-
tatási intézményekben. A szünidő tizenegy héten át tart, a diá-
koknak szeptember elsején csengetnek be, ekkor kezdődik meg 
2022/2023-as tanév. Fotó: Mocsári László

A felújított útnál tartották a sajtótájékoztatót. Fotó: Mocsári László



A diákok célja az volt, hogy 
fészkelőhelyet biztosítsanak 
az iskola környezetében élő 
madaraknak.

A Könyves Kálmán Általá
nos Iskola 6.b osztálya is örök
be fogadott egy madárodút ab
ból a százból, melyet tavasszal 
helyezett ki a Miskolci Város
gazda Nonprofit Kft. Maruzs 
Panna, az iskola tanulója la
punknak elmondta, a Könyves 
Kálmán utcai társasház mö
götti parkban található „ma
dárlak” örökbefogadásával az 
volt a céljuk, hogy megóvják az 
iskola környezetének madár
állományát, hogy ezáltal még 
több embernek nyújtsanak 
kellemes időtöltést.

Ahogyan arról korábban be
számoltunk, a madárodúknak 
június elejétől lehet gazdája 
bárki egy éven át; az elsőket két 
héttel ezelőtt fogadta örökbe 

Bazin Levente, Mokrai Mihály 
és Szarka Dénes önkormány
zati képviselő. A Városgazda 
ügyvezetője érdeklődésünkre 
elmondta, az örökbefogadá
si program célja, hogy azzal a 
város területén honos mada
rak fészkelőhelyét bővítsék. – 
A madárodúk kihelyezése a 
Magyar Madártani Egyesület 
Bükki Csoportjának a támoga
tásával történik, ők határozták 
meg azt, hogy milyen típusú 

odúkat készítsen a Városgaz
da, és ők határozták meg azt 
is, hogy mely területek legye
nek azok, amelyeket bevonunk 
ebbe – fogalmazott Osváth 
Zoltán.

Két méretű odú készült: a ki
sebb típusú kifejezetten az apró 
termetű cinkefajok (barátcine
ge, kék cinege) számára, a na
gyobb típus pedig a harkály 
vájta odú mesterséges változa
ta. Ez a nagyobb méretű éne

kesmadaraink számára készült 
mint a széncinege, a nyakte
kercs, a légykapó, a csúszka és 
a verébfélék. Bartha György 
önkormányzati képviselő em
lékeztetett, az örökbefogadás 
lehetősége állatbarátok, óvodai 
csoportok, iskolai osztályok és 
cégek számára is adott. – Az a 
fő cél, hogy 2024re ezer ilyen 
odút telepíthessünk a városban. 
Aki úgy gondolja, hogy támo
gatná a kezdeményezést, a Vá
rosgazda honlapján a Fogadj 
örökbe egy madárodút! oldalon 
találja meg a részleteket. Fontos 
tudni, hogy az örökbefogadás 
éves díja tízezer forint, melyet 
a Városgazda újabb madárodúk 
gyártására fog fordítani – tette 
hozzá a képviselő, aki elmond
ta még: a cég munkatársai év
ről évre kitakarítják majd a kis 
madárlakokat a költési időszak 
előtt.

TAJTHY ÁKOS

Kormányengedély egyelőre 
nincs, a város azonban úgy 
döntött, hitelt vesz fel, hogy 
rendezni tudja az előző vá-
rosvezetés által vissza nem 
fizetett adósságot. Erről már 
közgyűlési döntés is van.

Éppen tíz éve annak, hogy 
a FideszKDNPs városveze
tés 2022re tolta a korábban 
felvett svájci frank alapú köt
vények visszafizetésének ha
táridejét. Hogy miért nem tör
lesztették a hitelt regnálásuk 
alatt, azt homály fedi, minden
esetre vészesen közeleg az au
gusztus 1jei végső törlesztési 
időpont, így a városvezetésnek 
lépnie kellett. A májusi köz
gyűlésen, zárt ülésen döntöttek 
arról a képviselők, hogy a ma 
már 8 milliárd forintot is meg
haladó fizetési kötelezettséget 
úgy teljesítenék, hogy mintegy 
4 milliárd forint hitelt vesz fel 
a város, amiből a kötvény egy 
részét visszafizetik, a többit pe
dig saját forrásból – tudta meg 

lapunk a Velünk a Város frak
cióvezetőjétől.

– Ahhoz azonban, hogy hitelt 
lehessen felvenni, kormányza
ti döntés kell a jelenleg hatályos 
jogszabályok szerint – tette hoz
zá Simon Gábor, aki elmondta 

azt is, hogy a legnagyobb ma
gyar bankkal már tárgyaltak 
erről, meg is kapná Miskolc az 
összeget. Csak az engedély várat 
magára. Pedig – hangsúlyozta 
a frakcióvezető is – nem a kor
mánytól kérik a pénzt, nekik 

pusztán hozzá kellene járulni
uk, de mindez a mai napig nem 
történt meg. Elutasítást minden
esetre már kaptak korábban.

– Miután átvettük a város 
vezetését, és láttuk a számokat, 
tudtuk, hogy ez a probléma be 
fog gyűrűzni, ezért már tavaly 
is beadtunk egy hitelkérelmet 
– amit aztán karácsony kör
nyékén elutasított a kormány. 
Pedig intézkedéseik, elvonása
ik már egyébként is megtépáz
ták, majdhogynem ellehetetle
nítették a város gazdálkodását 
– mutatott rá Simon Gábor.

Még 2005ben indította el a 
miskolci önkormányzat köt
vénykibocsátási programját, az 
akkor felvett 12,5 milliós svájci 
frank alapú hitelt (akkori árfo
lyamon 1 milliárd 960 ezer fo

rintot) többek között a belvárosi 
rehabilitációs programra, ingat
lanfejlesztésre, épületkorszerű
sítésre, illetve a Mechatronikai 
Ipari Park előkészítésére kíván
ták felhasználni. 2006ban újabb 
kötvénykibocsátás történt, ek
kor 10 millió svájci frank (1 mil
liárd 700 millió forint) értékben. 
A kötvények végleges visszafi
zetési határideje 2013 augusz
tusa volt, és akkor 5,6 milliárd 
forintot kellett volna megfizet
nie a városnak. A visszafize
tésre tehát volt terv és akarat, 
de a FideszKDNP vezette ön
kormányzat módosította a ha
táridőt előbb 2018, majd 2022 
augusztusára. Most az összeg 
lassan a duplája.

Simon Gábor azért is áll ér
tetlenül a késlekedés miatt, mert 

2012ben az állam átvállalta 
az önkormányzatok adósságát. 
Miskolctól 36 milliárd forintot.

– Folyamatosan azt harsog
ták, hogy a város minden adós
ságától megszabadult, még óri
ásplakátkampányt is építettek 
erre. Én azonban kérdem: ha 
valóban ennyire dübörgött a 
gazdaság, miért nem fizették 
vissza? Aztán ki is derült, hogy 
a nagy fejlődés nem volt igaz: 
közel 10 milliárd forintos tétel
lel tartoztak például a Miskolc 
Holding Zrt. felé, és bizony je
lentős tétel volt a kötvény visz
szafizetése is. Évekig megté
vesztették a közvéleményt, és 
egy akkora terhet hagytak itt 
a városvezetés nyakán, ami 
komoly problémát okoz. Ilyen 
mértékű szabad pénzeszkö
ze ugyanis erre a célra nincs 
az önkormányzatnak. Milli
ók tudhatják sajnos, hogy egy 
ilyen, svájci frank alapú tarto
zás micsoda terhet jelent – fűz
te hozzá a frakcióvezető.

KUJAN ISTVÁN
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Régi adósságot törlesztenének a hitelfelvétellel

Simon Gábor, a Velünk a Város frakcióvezetője. Fotó: Juhász Ákos

A gyerekek megóvják környezetük madárállományát. Fotó: Tajthy Á.

Húszan vettek át elisme-
rést a védőnők napja al-
kalmából hétfőn a város-
házán. 

Az ünnepségen az ön
kormányzat és a Miskolci 
Egészségfejlesztési Intézet 
azoknak a munkáját jutal
mazta, akik 10, 15, 20, 25, 30 
és 40 éve vannak a pályán. 
Vastaps, majd virág és ok
levél köszöntötte a 40 éves 
pályafutással a háta mögött 
nyugdíjba vonult Kozma 
Máriát. 

A szervező Miskolci 
Egészségfejlesztési Intézet
nél jelenleg 76 védőnő dol
gozik, 54en területen, 22
en iskolában. Igazgatójuk, 
Balog Ildikó azt mondta kö
szöntőjében, hogy az évek 
során sokat változtak a fel
adataik.

A jelenlegi városveze
tés idén második alkalom
mal köszönte meg a leg
elhivatottabb dolgozók 
mun káját. Varga Andrea 
al pol gármester a védőnők 
pre vencióban betöltött fon
tos szerepét hangsúlyozta. 
– Rendkívül sokat tesznek 
az egészségünk megőrzése 
érdekében. Márpedig a vi
lágjárvány pontosan meg
mutatta, mennyire fontos a 
prevenció. A hivatásuk oly
annyira fontos, hogy Mis

kolcnak külön is köszönetet 
kell mondania nekik – húz
ta alá.

Az ünnepségen 20 védő
nő vett át 10, 15, 20, 25, 30 
és 40 éves munkáját elisme
rő oklevelet és virágot. Az 
elismeréseket Ignácz Dávid 
jegyző és Balog Ildikó igaz
gató adta át.

10 éves jubileumi diplo
mát vehetett át: Tóth-Job-
bágy Márta, Gömöriné Tó-
viz Zsuzsanna.

15 éves jubileumi diplo
mát vehetett át: Babus Va-
léria, Kiss Edina, Olajosné 
Magyar Bernadett, Seresné 
Kovács Andrea.

20 éves jubileumi dip
lomát vehetett át: Dem-
kóné Horváth Anikó,-
Maczó-Schmidt Ágnes, 
Sipos-Gergely Gabriella, 
Ujjné Haluska Csilla, Tóth-
né Szabó Erika, Virág Ildi-
kó. 

25 éves jubileumi diplo
mát vehetett át: Fekete Zol-
tánné, Hutkai Brigitta, Op-
láznik Krisztina, Virágné 
Orliczki Erika.

30 éves jubileumi diplo
mát vehetett át: Barnáné 
Szamos Ildikó, Suga Kriszti-
na, Villás Zsoltné.

40 éves jubileumi diplo
mát vehetett át: Kozma Má-
ria.

K. I.

Egészségünket védik, 
elismerték ezért őket

Iskolás osztály fogadta örökbe az egyik madárodút

A Cívis város szerencsésebb helyzetben
Debrecen szerencsésebb helyzetben van, a város iparterület léte-

sítésére, bővítésére 14 milliárd forint kölcsönt kapott a kormánytól, 
ezt hat év alatt kell törleszteniük – olvasható a Magyar Közlöny június 
11-ei számában.

A miskolci Paktumiroda 
által szervezett toborzó-
napon húsz cég és szer-
vezet kínálatát hallgat-
hatták meg az álláskereső 
és munkahelyváltáson 
gondolkodó érdeklődők 
csütörtökön a Tudomány 
és Technika Házában.

A kitelepült munkáltatók 
ezúttal is számos szellemi 
és fizikai pozícióban keres
ték leendő munkavállalóikat. 
A remek együttműködési és 
találkozási lehetőségként is 
értelmezhető toborzáson – 
akárcsak azt a korábbi eszten
dőkben megszokhattuk a ha
sonló alkalmaktól – az egyéni 
törekvések egy közös cél je
gyében fogalmazódtak meg: 
a szakképzett munkaerő lehe
tőleg Miskolcon maradjon...

– Egyre növekszik azok
nak a munkáltatóknak a szá

ma, amik fontosnak tartják, 
hogy itt keressenek munka
erőt, és hogy konkrét infor
mációkat nyújtsanak saját 
tevékenységeikkel kapcso
latban – állapította meg Var
ga Andrea, aki szerint a ten
dencia kettős, amennyiben 
nem csupán munkahelyet 
nehéz találni térségünkben: 
a munkáltatók számára is 
rendkívül körülményessé 
vált a megfelelő munkaerő
re lelni.

A Tudomány és Techni
ka Házában kiállító partne
rek voltak többek között: az 
Admatis Kft.; a BorsodAba
újZemplén Megyei Kor
mányhivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédel
mi Főosztály Munkaerőpia
ci Osztály; a Bosko Hidrau
lika Kft.; a Callfactory; a GS 
Yuasa Magyarország Kft.; a 
Hívásfogadó Központ.      MN

Új weboldal várja a mis-
kolciak városfejlesztési öt-
leteit, javaslatait.

A miskolciak közül bár
ki közvetlenül ötletet adhat, 
javaslatot tehet, véleményez
het városi fejlesztések tekin
tetében. Sőt, maga is bele
szólhat a rendelkezésre álló 
fejlesztési forrás elosztásába.

Erre az idén meghirde
tett Részvételi Program, és az 
annak nyomán elkülönített 

Részvételi költségvetés ad ala
pot. Az önkormányzat és civil 
partnerei együttműködésé
ben megindult programhoz 
egy újonnan készült weboldal 
kínál felületet, amelynek láto
gatói felvethetnek, megbeszél
hetnek fejlesztési ötleteket, 
majd szavazhatnak azokról. 
Az új honlap ünnepélyes elin
dítása és bemutatója szerdán 
délután volt. A honlap elérhe
tősége: https://tervezzukmis
kolcot.hu.

Egyezség a toborzónÚj weboldal várja  
a miskolciak ötleteit

Megjutalmazták a több éve páylán levő védőnőket. Fotó: M. L.
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Sokak számára jelent gondot 
egyeztetni a munkát  
és a gyerekfelügyeletet  
a szünetben.

Bár hagyományosan a gyere-
kek írják a táblákra a nyári szü-
net előtti hetedik napon, a leg-
nagyobb „Ó” mégis a szülőkből 
szakad ki a vakáció közeledtével. 
Ilyenkor ugyanis újra előkerül a 
kérdés: hogyan oldják meg nap-
közben a gyerekfelügyeletet. Bár 
a home office is válasz lehet erre, 
sokak számára még mindig nem 
megoldható, hogy otthonról 
dolgozzanak. A segítőkész nagy-
mama szintén gyakori mentsvá-
ra a munkába járó szülőknek, az 
viszont nehezen elképzelhető, 
hogy egy-egy nagyi hatékonyan, 
hosszú időn keresztül lekösse 
unokája energiáit. Ugyanezen a 
téren a különböző játékkonzo-
lok nagyobb sikerrel járhatnak, 
de a PlayStation nem szól a gye-
rekre, ha az éppen bele akarná 
dugni a ceruzáját a konnektor-
ba. Ezekre a problémákra nyúj-
tanak egyfajta gyógyírt a külön-
böző nyári táborok.

Nem is csoda, hogy rekordma-
gas részvételre számítanak az idei 

nyári táborokban – ezt már Tóth 
Béla, a Táborfigyelő portál tulaj-
donosa mondta a Mandinernek. 
A szakértő szerint – a növekvő 
árak ellenére – 225 ezer gyermek 
fog eltölteni idén legalább egy he-
tet valamilyen táborban.

Olvasóinkat arról kérdeztük, 
hogyan oldják meg ők a nyári 
gyermekfelügyeletet.

Dóra (29) kétgyermekes anyu-
ka: – Kisebbik fiam tavaly kezdte 
az általános iskolát. Ő még nem 
bír hosszabb időt máshol tölteni, 
így rá igyekszünk a férjemmel fel-
váltva vigyázni. A nagyobbikat két 
sporttáborba is beírattuk. A mara-
dék időt a nagyszülőknél tölti. Ha 
jól sakkozunk, így nagyobb gond 
nélkül el is megy a nyár.

Csaba (34) ikerlányok apuká-
ja: – Idén nem csak a saját gye-
rekeinkre kell figyelnünk, de hú-
gom kislánya is hosszabb időt tölt 
majd nálunk. A feleségem peda-
gógus, így a nyár egy része szabad 
lesz neki – persze ez nem három 
teljes hónap semmittevést jelent, 
ahogy sokan gondolják. Előre 
tervez egyébként: excel-táblá-
zatba vezeti, mikor kivel milyen 
programot csinálnak majd.

Borbála (57): – Bori nagyi, így 
hív az unokám, és szerencsére 
imád nálam lenni. „Bori nagyival 
majd megyünk állatkertbe, meg 
játszizni, meg Bori nagyival né-
zünk mesét” – ezt fújja már júni-

us eleje óta, ugyanis három hetet 
tölt majd nálam. Fiaméktól nem 
lakunk távol, így ha bármi van, 
csak hazaszaladok a kicsivel. Iga-
zából már én is annyira várom, 
hogy jöjjön, mint ő. 

BÁJER MÁTÉ

Vakáci-ohó! – fejtörés a szülőknek Vakáci-ohó! – fejtörés a szülőknek 

Bárhol is tartják a habfürdőt, az apróságok mindenütt boldogan játszanak. Fotó: Mocsári László

Gyermekétkeztetés
A miskolci önkormányzat a 

szünidei gyermekétkeztetés 
keretében ingyen biztosítja a 
déli, meleg főétkezést a hát-
rányos helyzetű gyermekek 
részére, ha szüleik igénylik 
az ellátást. Ezt június 16-a és 
augusztus 15-e között bizto-
sítja összesen 43 munkana-
pon az alábbi kiosztási hely-
színeken: Belvárosi Konyha 
(volt Központi Leánykollégi-
um) 3525 Miskolc, Palóczy u. 
1., Könyves Kálmán Általános 
Iskola 3534 Miskolc, Könyves 
K. u. 2., Petőfi Sándor Fiúkollé-
gium 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. 
u. 33., Széchenyi István Álta-
lános Iskola 3524 Miskolc, 
Hajós A. u. 5. 

NÉZŐPONT

Még ma is emlékszem arra a pillanatra, ami-
kor nagymamám egy kiégett villanykörtére 
húzta rá nagyapám zokniját, ahol a saroknál 
egy óriási szakadás tátongott. A méretes lyu-
kat szinte lehetetlennek látszott eltüntetni, de ő 
szakértője volt a stoppolásnak. Olyan ügyesen 
húzta a fonalszálakat egymás alatt, hogy csak 
ámulva figyeltem. Arról mesélt, kislánykorában 
mennyire nem szerette volna ezt megtanulni, de most hálával 
gondol az édes any jára, aki csak végigvitte az akaratát.

Nem tudom, hogy azok, akik ma a Karmelita kolostorban ül-
nek, ismerik-e a zoknistoppolás technikáját. Tanultak-e az édes-
anyjuktól, édesapjuktól örök érvényűt, amit nemcsak saját maguk, 
de mások szolgálatába is tudnak állítani. Ugyanis az elmúlt hó-
napok – bár azt gondolom, az elmúlt évek jó része is – valami-
fajta stoppolgatással teltek el. A gazdaságon egyre-másra keletkező 
lyukakat próbálták befoltozni, szakértőnek bemutatva magukat. A 
nép jó része, mint a mesében, hitt is az uralkodónak, aki ezért sze-
rencsés helyzetben érezhette magát. Jöttek külhonból a forintmilli-
árdok, amelyek persze nagyrészt az udvartartás kegyeltjeit tették 
milliárdossá, de azért jutott valamicske a népnek is.

Ám a világ változik, és olyan hellyé vált hirtelen, ahol azok a 
királyságok élhetik tovább a jólétet, ahol az uralkodók nemcsak 
stoppolgattak, hanem az elmúlt években olyan helyekre fektették 
a nép vagyonát, amik azért hoznak annyit, hogy átvészeljék a 
nehézségeket. Figyelem a Karmelita kolostor urait, akik szalad-
gálnak fűhöz fához, lyukat tömködnek itt és amott, amivel meg 
a másik oldalon még nagyobb lyukat vágnak. Úgy jártak, mint 
az egyszeri ember, aki minden forintot elköltött hó végére a hitel-
kártyájáról, annak tudatában, hogy úgy is jön a következő havi 
fizetése. De közben felmondtak a munkahelyén. Árstoppolják a 
sertéscombot, kétszeresére emelkedik a karaj. Adót vetnek ki az 
általuk megnevezett nagyon gazdag cégekre – no nem az udvar-
tartás milliárdosaira, mert akkor nem lesz miből megvenniük a 
harmadik 15 millió forintos órájukat -, amik vagy csődbe men-
nek, vagy a néptől szedik be a Karmelita-adót. Bár jól ki van ez 
találva, hiszen ha csődbe megy egy-egy szektor, vagy kivonul in-
nen, máris potom pénzért növekedik a Kisgömböc zsákja.

Mi meg csak kapkodjuk a fejünket, hogy a fizetésünk a hónap 
harmadik hetére elfogy. A drágulás a kilencvenes éveket idézi. 
Azt a kort, aminek a kezdetén arra tették le a voksukat az embe-
rek, hogy egy jobb életük legyen.

Az egyik Facebook-csoportban azt a kérdést tették fel, hogyan 
tudunk spórolni a konyhapénzen. A többség válasza a semmilyen 
élelmiszert nem dobunk ki volt, a második a sorban a gyümölcsöt 
csak a gyerekeknek veszünk. Számos olyan receptet is megosztot-
tak, hogy a vasárnapi ebéd maradékát hogyan változtathatjuk át 
másik menüvé. Az egyik nagymama csak félve merte leírni – szé-
gyen, nem szégyen – , de ő újra elővette a varrósdobozát, és meg-
stoppolta a férje zokniját.

MAROS ÉVA

Stoppolás 

Kisimultak a baráthegyi göröngyökKisimultak a baráthegyi göröngyök
Végéhez ért a Baráthegyi 
Majorsághoz vezető út fel-
újítása. Az extrém meredek-
ségéről ismert szakaszon 
szerda délelőtt tartott sajtó-
tájékoztatót a városvezetés 
és a Szimbiózis Alapítvány. 

Folytatás az 1. oldalról

A Szimbiózis Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke továbbá ki-
fejtette: fogyatékos és meg-
változott munkaképességű 
munkatársaik, speciális szállí-
tóeszközeik, támogató szolgála-
ti autóik naponta többször is fel-
alá közlekednek a lejtőn. Varga 
Andrea példaértékűnek nevezte 
a felújítást, aminek megvalósí-
tásáért a város, az alapítvány és 

a telektulajdonosok azért fog-
tak össze, hogy javítsanak a Ba-
ráthegyen élők mindennapjain. 
– Sikerült egy pénzügyi alapot 
létrehozni, amelyet a Városgaz-
da saját erőforrásával és a mun-
katársai együttműködésével 
kiegészített. Óriási jelentősége 
volt annak, hogy Kovács László 
önkormányzati képviselő a fej-
lesztési alapjából is egy jelentős 
összeggel segítette a felújítást – 
összegezte az alpolgármester.

Az út rendbetétele két héttel 
ezelőtt kezdődött. A beruhá-
zás az önkormányzat, a terület 
képviselője és az alapítvány ösz-
szefogásával kétmillió forint-
ból valósulhatott meg. Ennek 
keretében mintegy négyszáz 

méteren zúzalékkal terítették 
a padkát, kátyúztak, továbbá 
száztizenöt négyzetméternyi 
felületen aszfaltoztak is.

– Folyamatosan figyelemmel 
fogjuk kísérni az út állapotát. 
Amennyiben szükséges, a meg-
felelő kátyúzásokat elvégezzük 
– szögezte le Kertész Béla. A 
Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft. műszaki vezetője szerint 
miután jól járhatóvá tették az 
utat, a teherautók és az intéz-
ményt ellátó gépjárművek is 
gördülékenyebben tudják majd 
megközelíteni a majorságot.

Az útavató ünnepségen egy-
úttal felavattak egy informáci-
ós táblát is, melyről a barátok 
hegyének történetét ismerhetik 
meg a látogatók. Emellett he-
lyezték el azt a padot, ami a Ba-
ráthegy lakóinak összefogását 
és barátságát szimbolizálja. Az 
eseményen „hegylakókként” 
emlegetett lakosok jelenleg is 
pénzadományokat gyűjtenek 
környezetük szebbé tételéért. 
– Amikor a pálos szerzetesek 
elkezdtek itt gazdálkodni, ak-
kor a helyi lakókkal kialakítot-
tak egy gazdasági önfenntartó 
egységet. Ez az együttműködés 
a mai világunk problémáira is 
gyógyírt jelenthet – világított rá 
a hegy nevének eredetét boncol-
gatva Jakubinyi László.

BÓDOGH DÁVID

Vágni ugyan nem kell, vi-
szont koronaalakítási mun-
kákra, valamint az odvak, 
sebek kezelésére mindegyik 
fánál szükség lesz.

Egyelőre a Vár utcai védett 
vadgesztenyefasor egyetlen 
egyedét sem kell kivágni, vi-
szont minden fa gondozást 
és egészségügyi beavatkozást 
igényel – ez derült ki Szabó Jó-
zsef favizsgáló-szakértő több 
héten át tartó, alapos vizs-
gálatából, melyet a miskolci 
önkormányzat rendelt meg 
tőle annak érdekében, hogy 
a Diósgyőri vár környeze-
tét meghatározó fasort meg-
menthessék. A vizsgálatok 
eredményéről csütörtökön la-
kossági fórumon számolt be 
Varga Andrea alpolgármester, 
a terület önkormányzati kép-
viselője és Czifrusz Natália, a 
város főkertésze.

Emődi Mária azért látogat-
ta meg a fórumot, mert ér-
dekelte, hogy milyen vizsgá-
latokat végeztek el. Jelen volt 
a vizsgálatokat végző Szabó 
József is, akit május 2-a óta 
sokak láthattak a Vár utcá-
ban. Az önkormányzat egy 
minden részletre kiterjedő 
favizsgálati és faápolási jegy-

zőkönyvet is kapott. A követ-
kező időszak feladata, hogy 
ezeket a munkákat előkészít-
sük, megszervezzük és elvé-
gezzük – mondta el lapunk-
nak Czifrusz Natália.

A kilencven-százéves egye-
dekből álló fasort azután 
kezdték el vizsgálni, hogy 
tavasszal az egyik példány 
minden előjel nélkül kidőlt. 
Miskolc alpolgármestere úgy 
fogalmazott, fontos, hogy a la-
kosság tudja, milyen szakmai 
és szakértői munka áll az ön-
kormányzat döntése mögött, 
ha egy fa gallyazásáról, vagy 
netalán kivágásáról döntenek.

– Az köztudott, hogy Mis-
kolc milyen csodálatos kör-

nyezetben helyezkedik el, 
mint ahogyan az is, hogy 
rengeteg értékes, szemet gyö-
nyörködtető fasorunk van. Én 
úgy gondolom, hogy az a vá-
ros, aminek az ötven száza-
léka erdőség, nem engedheti 
meg magának, hogy nem fi-
gyel oda a növényzetére, mint 
ahogyan azt sem, hogy nem 
tájékoztatja a lakosságot az 
ilyen beavatkozásokról való 
döntésekről. A végeredmény-
nek végtelenül örülök, hiszen 
gondossággal, odafigyeléssel 
és szakértelemmel lehetősé-
günk nyílik meghosszabbíta-
ni ezeknek a gyönyörű fáknak 
az életét – hangsúlyozta.

TAJTHY ÁKOS

Megmenthető a vadgesztenyesor Megmenthető a vadgesztenyesor 

Az út rendbetétele két héttel ezelőtt kezdődött. Fotó: Mocsári László

Tovább élhetnek a gyönyörű gesztenyefák. Fotó: Beregi László

Táborok a nyárra
Az önkormányzat programokban gazdag üdülési lehetőséget kí-

nál a Perecesi Nyári Napközis Táborban és a Balatonmáriafürdői 
Gyerektáborban. A perecesi napközis tábor a 6-13 éves gyerme-
kek számára 2022. július 04-én nyitja meg kapuit, ahol augusz-
tus 12-éig vakációzhatnak a kisdiákok. A háromszor kéthetes tur-
nusban 600-800 gyermek vehet részt. Ezzel kapcsolatban a nyari.
napkozi.miskolc@gmail.com címen kérhetnek információt az ér-
deklődők.

A Balatonmáriafürdői Gyermektábor 2022. június 16-ától au-
gusztus 31-éig fogadja a diákokat, turnusonként közel 120 gyer-
mekkel. A táborban 10-16 éves gyerekek nyaralhatnak, a kilenc tur-
nus alatt közel 900-1100 gyermek üdültetését biztosítja a város. 

A Miskolci Sportcentrum a mozgásra koncentrál, a napközis 
rendszerű Kalandtáboruk 9. éve várja a fiatalokat. A napi foglal-
kozások bázisa a Kemény Dénes Sportuszoda, ami a vizes játékok 
színterévé válik majd. A tábor fontos bástyája a Kalandpark, ami a 
nagy csúszások és kalandjátékok otthona. 
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Brutális sebességre kapcsolt 
az infláció, csak kapkodjuk 
a fejünket az élelmiszerá-
rak láttán. A pénztárcánk 
érzetét a statisztikai adatok 
is alátámasztják: 44 száza-
lékkal drágultak tavaly óta 
az élelmiszerek. És még nem 
látjuk a végét.

A rendszerváltás körül sokan 
vágytunk az ausztriai jólétre. 
Arra, hogy csak úgy önfeledten 
vásárolhassunk, ha bemegyünk 
egy élelmiszerüzletbe. Ne kell-
jen számolgatnunk a pénztár 
előtt, hogy mit rakjunk ki a ko-
sarunkból, hogy jusson is és ma-
radjon is még pénz a számlán-
kon. Ma, a rendszerváltás után 
harminc évvel ott tartunk, hogy 
a hús, a zöldség- gyümölcs las-
san elérhetetlen kategória lesz 
sokak számára.

Arra voltunk kíváncsiak, 
hogy a Miskolcon élők hogyan 
élik meg ezt a nehéz helyzetet, és 
milyen technikákkal próbálják 
túlélni a (rossz) gazdasági dön-
tések okozta pénzromlást.

Hajnalka (35) kétgyerekes csa
ládanya:

– Már nem emlékszem, mi-
kor lett rossz érzés vásárolni 
menni. Talán akkor, amikor a 
vaj ára, amit addig is drágál-
lottam – mások számára talán 
észrevétlenül – de nekem, gye-
rekes anyukaként feltűnt, hogy 
hetente-kéthetente 20-30 Ft-tal 
drágább. Hogy a lélektani határ 
hogy alakult, arra sem emlék-
szem, arra igen, hogy egy-egy 
termék kikopott a kosaramból. 

És arra is, hogy fizetés után fél-
rehúzódtam, és elkezdtem vizs-
gálni a blokkot.

Sokszor értetlenséggel vegyes 
dühöt érzek amiatt, hogy a jöve-
delmem húsz százalékát hagyom 
ott a szupermarket-hentes-zöld-
séges szentháromságban, és a hó-
napban ez volt az első bevásárlás, 
ráadásul a drogériában még nem 
is voltam. Azt gondolom, nem 
egészen normális, hogy a bevé-
teleink mintegy negyven száza-
léka kajára megy el. Pedig engem 
beosztásra tanítottak a szüleim. 
Megtanultam, hogy a főtt ételt 
lehet két napig enni, hogy nincs 
minden nap hús, ha hétvégén 
pörkölt volt, akkor hétköznap 
lesz főzelék, és a maradék feltét-
nek megy. És süteményt is csak 
hétvégén készítünk. Szégyen, 
nem szégyen, újra böngészem az 
akciós újságokat. A rossz érzést 
aztán felváltotta valami zsigeri 
aggodalom. Lecsúszunk. Nem 
tudjuk tartani az életszínvona-
lunkat. Manapság még jobban 
tervezek, de nem tudok kijön-
ni az üzletből a heti vásárlásból 
úgy, hogy ne hagyjak ott 25 000 
forintot. És hogy joggal dühön-
günk-e? Azt mondom, igen. Fő-
leg, ha a német, ausztriai árakat 
nézem, ahol az élelmiszer még 
mindig nem luxus, pláne a jöve-
delmük függvényében.

Gábor (43) egygyerekes család
apa:

– Nálunk a 2020 a nagy mun-
kanélküliség és a pénztelenség 
éve volt. A feleségemmel mind-
ketten a vendéglátóiparban dol-
goztunk, és egyik napról a má-

sikra maradtunk munka nélkül. 
Túléltük valahogy szülői támoga-
tással, a tartalékaink felélésével. 
Jobb nem beszélni arról, hogy 
milyen nehezen jutottunk hoz-
zá a megalázóan kevés munka-
nélküli-ellátáshoz, milyen késé-
sekkel utalták el számunkra ezt a 
járandóságot. De nem adtuk fel, 
tavaly már mindketten dolgoz-
tunk, bár nem a szakmánkban. 
A bevételünk jóval kevesebb, de 
legalább van. Mi is tervszerűen 
élünk, excel-táblát vezetek a ki-
adásainkról. Meg tudom mu-
tatni, hogy 2021-ben a jövedel-
münk 55 százalékát költöttük 
napi fenntartásra. És hiába volt 
béremelés ebben az évben, kap-
tunk vissza az adónkból, ez nem 
kompenzál semmit. Gyakran 
már felháborodni sem tudok, 
de olykor nagyon dühös vagyok, 
mert nem ezt érdemeljük.

Mariann (45) kétgyerekes csa
ládanya:

– Előrebocsátom, hogy mi 
egy középosztálybeli család va-

gyunk, a férjem vállalkozó, és 
nem keresünk rosszul. Nem 
élünk ugyan pazarló életmódot, 
eddig tudtunk félretenni, üdül-

ni, tudjuk finanszírozni a gyere-
kek tanulását, de tavaly nyáron 
vettem észre először magamon 
– hosszú idő után –, hogy el-

kezdtem megnézni az árakat az 
élelmiszerboltban. Régebben, 
ha nem volt kedvem vacsorát 
főzni, nyúltam a telefonom után 
a rendeléshez, ma már nagyon 
visszafogott vagyok. És igen, ér-
tem én, hogy Covid-válság meg 
háború s 400 forint lett az euró, 
de azért valamit itthon nagyon 
nem jól csinálnak. Sokszor el-
gondolkozom azon, mit tud 
megvenni az, aki két tanári fi-
zetésből nevel két gyereket. De 
leginkább azokat a nyugdíja-
sokat sajnálom, akiknek nincs 
támasza, akiknek csak a nyug-
díjukból kell megélni. Bele sem 
merek gondolni, hogyan élnek, 
hogyan élik ezt túl.

MAROS ÉVA

Semmit nem ér a pénzünk az infláció miatt

Egyik napról a másikra kiürülhet a bugyellárisunk. Fotó: pixabay.com

A szegények ellensége 
Az inflációról mindenkinek van valamilyen sze-

mélyes emléke. Bár sokan nem pénzromlást em-
legetnek, hanem inkább úgy fogalmaznak: emlék-
szel, amikor még 1 forint volt egy gombóc fagyi, 
vagy 500 forintos zsebpénzből még meg tudtam 
tízóraizni, vagy amikor a lakótelepen a 100 forin-
tos boltban valóban lehetett sok-sok dolgot kapni 
tényleg 100 forintért.

A dolgok természete az, ahogy telik – múlik az 
idő, minden drágább lesz. Úgy kezdjük az új évet, 
hogy kódolva van belénk, mi fog többe kerülni. Per-
sze mindig ott van bennünk, hogy majd többet ke-
resünk, megoldjuk az életünket, bízunk magunk-

ban. De van az az infláció, ami már több munkával, 
másodállással sem oldható meg. Amikor 44 száza-
lékkal drágul az élelmiszer, akkor azt nem kompen-
zálja sem az átlaginflációs nyugdíj- és béremelés, 
sem a különféle címen osztogatott juttatások.

Az infláció mindig a szegények, a bérből és fize-
tésből élők ellensége volt. A magas jövedelműek 
maximum csak kevesebbet tudnak félretenni, a va-
gyonosoknak kevesebbet ér majd a megtakarítá-
suk. A bérből és nyugdíjból élőknek, akik hónapról 
hónapra élnek, az ilyen drágulás azt jelenti: lehet, 
hogy nem hó végén fogy el a pénzük, hanem már 
a hónap harmadik hetében.

Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
számlálóbiztosok jelentke-
zését várja.

Az október-novemberben 
lebonyolítandó országos nép-
számlálásban való közremű-
ködésre. Jelentkezés július 15-
ig. Feladata a körzet bejárása, 
az internetes önkitöltési idő-
szakban le nem zárt címek fel-
keresése, az adatfelvétel lebo-
nyolítása, címek pontosítása 
és esetleges új címek felvétele, 
folyamatos kapcsolattartás a 
felülvizsgálóval. A számláló-
biztosnak a terepmunka so-
rán kb. 130-150 címen kell 
kérdőívet elektronikus formá-
ban kitöltenie. 

A számlálóbiztosok kivá-
lasztása a helyi népszámlá-
lási felelős (jegyző) feladata. 
A számlálóbiztosi feladatok 
ellátására a kiválasztást kö-
vetően elektronikus oktatá-
si rendszerben (e-learning) 
történő egyéni felkészülést 
követően, sikeres vizsga leté-
tele után köthető szerződés. 
A számlálóbiztosnak lega-
lább középfokú végzettséggel, 
hely ismerettel, magabiztos 
számítógépes ismerettel kell 
rendelkeznie, emellett megfe-
lelő fizikai erőnlét, jó fellépés, 
beszédkészség és kapcsolatte-
remtő képesség is szükséges a 
feladat elvégzéséhez. A szám-
lálóbiztosi feladatra jelentke-

zőnek a felkészüléshez saját 
eszköz (PC, laptop, tablet stb.) 
és internetelérhetőség szüksé-
ges, a folyamatos kapcsolat-
tartáshoz pedig mobiltelefon 
és e-mail-cím megléte elen-
gedhetetlen. A számlálóbiz-
tosok díjazásban részesülnek. 
A 362/2020. (VII. 23.) Korm. 
rendelet 3. számú mellékle-
te alapján: kapcsolatfelvétel, 
címellenőrzés, aktualizálás 
tekintetében címenként 350 
Ft, összeírás körébe tartozó 
címenként 380 Ft, összeírt 
személyenként 730 Ft, felké-
szülési és kapcsolattartási díj-
ként 25 000 Ft. Amennyiben 
számlálóbiztosnak szeretne 
jelentkezni és a feltételeknek is 
megfelel, kérem, hogy a www. 
miskolc.hu honlapon vagy a 
polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatain (Városház tér 8., 
Petőfi u. 39.) elérhető jelent-
kezési lapot kitöltve, aláír-
va, beszkennelve küldje meg 
a nepszamlalas@miskolc.hu 
címre vagy postai úton a Mis-
kolc MMJV Polgármesteri 
Hivatal 3525 Miskolc, Város-
ház tér 8. címre, de beadhatja 
személyesen is az ügyfélszol-
gálati irodákban.

Amennyiben kérdése van a 
számlálóbiztosi jelentkezéssel 
vagy a népszámlálással kap-
csolatban, azt felteheti a nep-
szamlalas@miskolc.hu e-mail- 
címen vagy a 06 46 512-801 
telefonszámon.                         MN

Jelentkezzen  
számlálóbiztosnakNádas Péter Kossuth-díjas író, drámaíró, esszéista és Szűcs 

Attila Munkácsy Mihály-díjas festőművész volt a MŰHA 
vendége szerdán.

A Művészetek Házába Június 
15-én érkezett Nádas Péter Kos-
suth-díjas író, valamint Szűcs 
Attila Munkácsy Mihály-dí-
jas festőművész – Nádas Pé-
ter egyébként azért is jött váro-
sunkba, hogy átvegye Miskolc 
– 2020-ban alapított – irodalmi 
díját.

Nem celebek, hanem igazi 
sztárok ők szakmájukban, akik-

kel Bazsányi Sándor irodalom-
történész, irodalom kritikus, 
esztéta, egyetemi tanár, a Szinva 
Irodalmi Díj idei másik díjazott-
ja beszélgetett. Különböző kap-
csolódási pontokat kerestek az 
izgalmas, könnyed hangvételű 
program során. A MŰHA és a 
Műút irodalmi folyóirat közös 
programja tartalmas időtöltést 
jelentett az érdeklődőknek.

Nem celebek, igazi sztárok a művészek

„Megérkezhetett a szennyezés 
a Sajó magyarországi szaka-
szára is” – volt olvasható a leg-
utóbbi napokban a sajtóban. 

Március közepén jelentek 
meg az első hírek a hazai és 
nemzetközi médiában arról, 
hogy „vörösiszappal kevert 
szennyezett víz folyik Miskolc 
felé a Sajóban; a szennyeződés 
egyelőre nem érte el Magyaror-
szágot”. Néhány nappal később 
az derült ki, hogy „vas-oxid tar-
talmú anyag és nem lúgos vö-
rösiszap került a Sajóba Szlová-
kiában”, méghozzá az alsósajói 
vasércbánya területéről.

Az ezt követő időszakban ke-
vés érdemi információ jutott el 
a közvéleményhez az ügy fejle-
ményeiről. Május közepén ezt 
megelégelve a miskolci önkor-
mányzat környezetvédelemért 
felelős alpolgármestere, Var

ga Andrea tájékoztatást kért a 
magyarországi illetékes ható-
ságtól. Az Észak-magyarorszá-
gi Vízügyi Igazgatóság II. fokú 
vízminőségi kárelhárítási ké-
szültséget rendelt el a Sajó ma-
gyarországi szakaszán. Rend-
szeresen vízmintákat vesznek 
a folyóból.

Folyamatos tájékozódás
A vízügyi igazgatóság a mis-

kolci önkormányzatnak is 
megküldött összefoglaló jelen-
téséből kiderült, az OVF határ-
közeli mérései nem mutattak 
ki határértékek feletti mértékű 
szennyeződést a folyóban. Lát-
ható, hogy bizonyos fémek je-
lenléte a vízben megemelke-
dett, de nem annyira, hogy ez 
önmagában gondot okozzon. – 
A szlovák oldalon kétségkívül 
nagy felelőtlenség, ami történt, 
és katasztrofális hatással volt a 

bánya alatti Sajó-szakasz élővi-
lágára – ismertette Nagy Dezső, 
a városháza környezetvédel-
mi referense. A miskolci ön-
kormányzat az OVF tájékoz-
tatásait és a szaksajtót követve 
folyamatosan tájékozódik a 
fejleményekről. A frissülő in-
formációk szerint május 27-vel 
megkezdődött a kárelhárítás 
Szlovákiában.

Felhígul, mire idér
„A súlyosan terhelt, szennye-

zett szakasz a magyar határtól 
több tíz kilométerre van a Sa-
jón. A szennyezést a mellékvíz-
folyások és az eseti vízpótlások 
oly mértékben felhígítják, hogy 
mire a magyarországi határ-
szelvénybe érkezik a víz, ilyen 
mértékű szennyezés már nem 
mutatható ki, pusztán a mért 
adatoknak határértékeken be-
lüli ingadozása utal rá” – derült 

ki az országos Vízügyi Igazga-
tóság által a miskolci érdeklő-
désre küldött válaszból.

„A területileg illetékes 
Észak-magyarországi Vízügyi 
Igazgatóság folyamatos figye-
lőszolgálatot tart fenn rend-
szeres mintavételekkel. Korlá-
tozásra eddig a nagymértékű 
hígításnak köszönhetően nem 
vált szükségessé. A folyamatos 
figyelőszolgálatnak köszön-
hetően elmondhatjuk, hogy a 
kollégák semmilyen szagha-
tást nem érzékeltek az elmúlt 
időszakban, halpusztulást sem 
tapasztaltak. Fontos kiemelni, 
hogy a horgászszövetség részé-
ről sem érkezett bejelentés ilyen 
esetről.”

És végül: „Ami az önkor-
mányzatot illeti, jelen informá-
ciók alapján vízhasználatot, la-
kosságot érintő szennyezéstől 
egyelőre nem kell tartanunk.”

A lakosságot nem érinti a szennyezés

Nádas Péter és Szűcs Attila a két Szinva-díjas. Fotó: Mocsári László



Elégedett nézők, állótapsos 
előadások, rangos díjak – 
nem véletlenül zárta az éva-
dot büszkén és minden szín-
házi dolgozónak maximális 
köszönetét kifejezve Béres 
Attila igazgató szerdán.

Évadzáró társulati ülésre hív-
ták össze a színház művészeit, 
munkatársait szerdára a teátrum 
Nagyszínházába. 198. évadát, egy 
rendhagyó évadot tudhatnak a 
hátuk mögött, hiszen a pandé-
mia után feszített tempóban, mi-
nimális szünetekkel dolgozták 
végig az elmúlt hónapokat. Bé-
res Attila igazgató első mondatai 
tehát nem véletlenül szóltak az 
elismerés hangján munkatársai 
felé. „Nincsenek szavak köszönet 
gyanánt; a nyelv nem ismer olyan 
formulát, ami elég a köszönetem 
kifejezésére” – fogalmazott. – Va-
lamit nagyon jól csináltok – mu-
tatott rá aztán annak kapcsán, 
hogy csaknem sikerült visszator-
názni a nézőszámot a pandémia 
előtti csúcsértékekre. A hátunk 
mögött hagyott évadban ugyan-
is ismét meghaladta a 100 ezret a 
nézők száma (közel 101 800-an 
látogattak el a miskolci nemzeti-
be) – a legjobb évben 136 ezren 
voltak, a direktor ezt az adatot 
szeretné elérni, meghaladni a kö-
vetkező években. „Az alapítók is 
büszkék lennének erre a színház-
ra” – emelte még ki Béres Attila, 
utalva a magas szakmai színvo-
nalra, az ebből következő nézői, 
kritikusi és szakmai elismerés-
re és megbecsülésre. Az igazgató 
nem feledkezett meg az elismeré-

sekről sem, megemlítette például 
Rózsa Krisztián Junior Príma dí-
ját, Mészöly Anna Soós Imre-dí-
ját, illetve azt, hogy Kolozsi Balázs 
megkapta az Emmi elismerő ok-
levelét.

Megfejthető, felismerhető és 
érthető üzeneteket fogalmaz-
nak meg arról a világról, amiben 
élünk – így összegezte már Veres 
Pál polgármester, miért jó idő-
ről időre megnézni egy darabot 
a Miskolci Nemzeti Színházban. 
A városvezető úgy fogalmazott: 
választható utakat, megoldáso-
kat mutatnak, vagy egyszerűen 
csak elgondolkodtatnak arról, 
milyen világ vesz ma minket kö-
rül. „Ilyet nagyon kevés helyen 
látni ma; egyszerűbb a konflik-
tusokat elkerülni, és akikkel kell, 
mindenáron jóban lenni” – han-
goztatta a polgármester. – Szak-
mailag erős emberek vezetik és 
rendezik a miskolci társulatot; 
egy szerethető, elgondolkodtató, 

igazságokat kimondó és felmu-
tató, szórakoztató, tanító színház 
megteremtése iránt elkötelezet-
tek. Jó úton járnak. És ezt a mis-
kolciak megértették, szeretik és 
büszkék a színházukra, ami ma 
Magyarországon a legjobb szín-
ház – erősítette meg Veres Pál.

Az évadzáró társulati ülésen 
köszöntötték a jubiláló kollé-
gákat (nevük a cikk végén), és 
megtudhattuk, hogy a színház 
által indított szavazáson kiket 
tartottak az évad legjobbjainak 
a nézők. Mintegy 3 ezer szavazat 
érkezett, bő 90 százaléka a né-
zőknek elégedetten nyilatkozott 
a színház művészeti irányvo-
naláról. A legjobb színművész-
nek Rózsa Krisztiánt, a legjobb 
színművésznőnek Czvikker Lil-
lát, a legjobb előadásnak pedig 
a Producereket szavazták meg. 
A társulat is szavazott, az évad 
színművésze Bodoky Márk lett, 
a legjobb táncművész Mohai 

Cintia, a legjobb zenekari mű-
vész Fogarasi Tamás, a legjobb 
énekkari művész pedig Zama-
tócky Florianna. A vezetőség 
által odaítélt Spiritus díjat idén 
Kriston Szabolcs kelléktárvezető 
kapta. A Művészeti Tanács dí-
jával Koncz Boglárka művészeti 
főtitkárt jutalmazták.

Losó József, a MIRELITE 
MIRSA Zrt. vezérigazgatója 
és felesége évek óta a Miskol-
ci Nemzeti Színház támoga-
tói, évről évre díjjal jutalmaz-
nak egy-egy színművészt. Idén 
Czakó Julianna és Rózsa Krisz-
tián kapta az elismerést, me-
lyet Losó Adrienn nyújtott át. 
Az Észak-Magyarország ál-
tal alapított és indított szava-
záson szintén voksolhattak a 
színházkedvelők. Idén Bodoky 
Márk és a Bolha a fülbe nyert. 
Két Örökös tagot is avatott 
idén a miskolci színház: Koz-
ma Attilát, a Miskolci Balett 
művészeti vezetőjét és Kram-
csák János műszaki vezetőt.

A jubilálók:
25 éve a színházban: Hojnyák-

né Papp Enikő – jegypénztáros, 
Mezei Gyula – zenekari tag.

30 éve a színházban: Seres Il-
dikó – színművész.

35 éve a színházban: Czi-
merné Oláh Veronika – zene-
kari tag.

40 éve a színházban: Koncz 
Boglárka – művészeti főtitkár, 
Kramcsák János – műszaki ve-
zető, Szegedi Dezső – színmű-
vész.

KUJAN ISTVÁN

A legolvasottabb magyar 
íróról, Moldova Györgyről ha-
lála kapcsán a Facebookon, a 
nyomtatott és az elektronikus 
sajtóban is megemlékeztek.

Az Érik a vihar című könyve 
valóban vihart keltett, sőt bot-
rányt is, mely végül a szerződés 
felmondásával járt. Az 1980-
as évek elején a kohászat letéti 
könyvtárosai meghívására járt 
az acélműben, a tűzállótégla-
gyárban, a középhengerműben. 
Az egyik alkalommal félórát ké-
sett a vonata, műszakváltás után 
százan vártak rá, hogy meghall-
gassák érdekes sztorijait.

Azonnal elvállalta
Dr. Mokrai Mihály korábbi al-

polgármester ismeri a legjobban 
Moldova György „Érik a vihar” 
című könyve megszületésének 
előzményeit. Készségesen vállal-
kozott arra, hogy olvasóinkat is 
beavassa a Miskolcról szóló ri-
portkötet kulisszatitkaiba.

– Mindig is foglalkozta-
tott, hogy a 19-20. századi írók 
mennyire szerettek Miskolcra 
jönni és élvezni az itt élők ven-
dégszeretetét, többek között az 
avasi pincesoron... Az íróknak 
ezen emlékei bekerültek aztán 
műveikbe, melyek alapján elég 
jól megismerhető Miskolc rég-
múltja. Hogy a 21. században se 
szakadjon meg ez a hagyomány, 
elgondolkodtam, ki lehetne az 
az író, aki egy Miskolcot bemu-
tató kötet megírásával népsze-
rűsíthetné városunkat. E töp-
rengés eredményeként Moldova 
tűnt a leginkább alkalmasnak 
a feladatra. Az ötletemet meg-
osztottam dr. Illésné dr. Kovács 
Máriával, a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának 
egyik vezető magyar szakos ok-
tatójával, aki szerint Moldova 
Györgynél nagyobb olvasottsá-
gú írót ő sem tudna ajánlani.

Félve hozakodtam elő javas-
latommal a városvezetői ér-
tekezleten, ahol Káli Sándor 
polgármester jó kezdeménye-
zésnek tartotta, és az akkori 
kultúráért felelős alpolgármes-
ter, Fedor Vilmos is támogatta. 
Döntés született tehát arról, 
hogy keressem meg az írót, és 
kérjem fel egy Miskolc tema-
tikájú könyv megírására. Meg-
lepetésemre Moldova György 
azonnal elvállalta a feladatot. 
Egyeztettünk vele, hogy mikor 
érkezik Miskolcra a szerződés 
részleteinek megbeszélésére. 
Mivel az író számára alkalmas 
időpontban nem tudtam elé 
menni a vasútállomásra, Orosz 
Lajos alpolgármestert kér-
tem meg, hogy fogadja az írót. 

Orosz Lajos azonban félóra ké-
séssel ért ki a Tiszai pályaud-
varra, ami miatt Moldova úgy 
megharagudott, hogy felszállt 
a következő vonatra, és vissza-
utazott Budapestre. Hosszas 
telefonálgatás, mea culpázás 
után nagy nehezen rávettük az 
írót, hogy jöjjön el újra Mis-
kolcra, és tárgyaljuk meg a 
könyv részleteit.

A következő alkalommal 
már nem hibáztunk. Káli Sán-
dor polgármester, egy kollé-
gánk és én vártuk Moldovát 
a peron három különböző ré-
szén. Így szerencsénkre meg-
felelő módon tudtuk fogadni, 
majd ezt követően sikeresen 
lefolytattuk a tárgyalásokat. 
Megbeszéltük a feltételeket, 
hogy a könyvnek Miskolcról 
kell szólnia, megállapodtunk 
az összegben, és az előleget 
át is utaltuk. A megállapodás 
alapján szállást biztosítottunk 
számára, és egy állandó kísé-
rőt is Básti János személyében, 
hogy az író zavartalanul végez-
hesse munkáját.

Személyes emlékem még róla, 
hogy miután megtudta, hogy 
jogász vagyok – hiszen a szer-
ződést én írtam –, folyton latin 
kifejezéseket használt, melyeket 
velem fordíttatott, ellenőrizvén 
latin nyelvtudásom. Később ki-
derült, hogy a „Negyven prédi-
kátor” című műve miatt töké-
letesen megtanult latinul. Most 
sem tudnék alkalmasabb és ol-
vasottabb írót találni a 21. szá-
zad eleji Miskolc bemutatására, 
bár az igencsak negatív hang-
vétel nem feltétlenül szolgálta a 
város népszerűsítését. Felmerült 

aztán a gondolat, hogy íratunk 
egy könyvet szeretett városunk 
pozitívumainak hangsúlyozá-
sa céljából is „Ami a Moldo-
va-könyvből kimaradt” címmel, 
de ezidáig mindez nem valósult 
meg… Nyugodjék békében!

Megnyíltak az emberek
Nyolc hónapon át kísérhet-

tem Magyarország legolvasot-
tabb és legtöbb példányszámot 
elért íróját, a Kossuth-díjas 
Moldova Györgyöt – emlék-
szik vissza Básti János, aki 2008 
elején a Tiszai pályaudvaron 
Káli Sándor polgármesterrel és 
Mokrai Mihály alpolgármes-
terrel fogadta a jeles vendéget.

Sorra látogattuk a gyárakat, 
üzemeket, bányákat, intézmé-
nyeket, iskolákat, óvodákat, az 
egyházak vezetőit, a bükki erdé-
szeket, a lillafüredi és a tapolcai 
szállodásokat, a temetőket. Az 
egyszerű emberek sorsa érde-
kelte. Az összes miskolci akadé-
mikust felkereste, legtöbbjük sa-
ját otthonába invitálta. Az egyik 
éjszaka felköltötte szomszédasz-
szonyát, hogy rosszul van, hív-
ja a mentőt. Infúziót kapott a 
Semmelweisben, másnap reggel 
hívott, gyere értem János, lekö-
töttük a professzorokkal az in-
terjúkat, úgy érzem, meg tudom 
csinálni. Beszélt a kórházigazga-
tóval, Koleszár Lajossal, aki saját 
felelősségére kiengedte. A med-
dőhányónál, a halnánál valóság-
gal elbűvölte szövegével a mun-
kásokat. Kérdéseire mindenütt 
kinyíltak az emberek. A jelenlegi 
polgármesterrel, Veres Pállal is 
remekül elbeszélgetett, aki ak-
kor a Földes igazgatója volt. Ha 

jól emlékszem, 35 ezren írták 
alá a követelést, maradjon meg 
a Földes név, és ne mozgassák el 
Veres Pált. Győzött a népakarat.

A szerződésbontásról annyit, 
a cikkek szerint a városvezetés 
kezdeményezte, nem úgy van 
– állítja Básti János. Eredetileg 
keményebben akart fogalmaz-
ni, mert innen-onnan visszajött 
hozzá, hogy nem tetszik a műve. 
Kompromisszumra biztattam, 
végül a hivatalba érve lehiggadt, 
mederbe terelte gondolatait: 
„Úgy vélem, természetesen jár 
az előleg. Ezen kívül nem kérek 
semmit, de ti sem követelhettek 
tőlem semmit. Egy betűt nem 
fogok változtatni, mert én ezt 
így láttam, érzem, ez a valóság.” 
Káli Sándor kijelentette: jól van, 
akkor tudomásul vesszük.

Mai szemmel nézve az Érik 
a vihar az adott helyzet vissza-
tükrözése. Segített abban, hogy 
néhány dologban felismerjék 
azt, merre felé kell haladni. Mol-
dovának volt egy olyan víziója, 
hogy ebből esetleg egy lázadás-
szerű kimenet is lehet, ez benne 

van a sorok között. Tételezzük 
fel, időközben megjavult a vi-
lág, és most már minden rend-
ben van. Egy hónappal a halála 
előtt beszéltem vele, a névnapján 
köszöntöttem. Azt ismételgette: 
nem vagyok jól. Nem gondol-
tam, hogy ez lesz a vége!

Ha pozitívan torzít
Durbák György, Tiszaújváros 

főépítésze jól emlékszik az ak-
kori történésekre, hiszen Diós-
győrben lakik, édesapja pedig 
a kohászatban dolgozott vezető 
beosztásban, aki sokszor me-
sélt neki a munkásélet szépsé-
géről, de a sötétebb oldalait sem 
hallgatta el. Ráadásul olvasta is 
a könyvet, ott várakozott a sö-
tétkapui tömegben, akik dedi-
káltatni is akarták Moldova slá-
gerét. Lakonikusan csak ennyit 
jegyzett meg: a 2008 óta élre ke-
rülő vezetők vajon szerették-e, 
szeretik-e a tükröt? Az a vélemé-
nyem, hogy a mindenkori ha-
talom, vezetés csak azt a tükröt 
szereti, amelyik pozitívan torzít.

BUZAFALVI GYŐZŐMoldova Ózdon is sikeres volt.

Magyarország legjobb kőszínháza lett a miskolci. Fotó: Hajdufi Péter
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Moldova: Érik a vihar története a szemtanúktól

„Az alapítók is büszkék lennének erre a színházra” 

Felkereste az író a vasgyári óvodát is. Fotók: magánarchívum

JEGYZET

Kincsként őrizzük drága 
apósom vásári díjas mester-
munkáit. A templomtorony 
csúcsára szabott bádogkakast, 
a cizellált kazettát és a míves 
lemezvázáját. Mint díszmű-
bádogos ezzel a virágtartóval 
nyerte el 1950 nyarán, a má-
sodik világháború után elő-
ször megrendezett miskolci, 
rangos ipari vásár nagydíját. 
Sokszor mesélte, ezt a sereg-
szemlét a Földes Ferenc Gim-
názium tantermeiben és az 
udvarán tartották. A nyolc-
vanas évektől, amikor először 
rendelt nyomtatott fejléces 
számlákat, ráíratta: Kéri Zol-
tán aranyérmes bádogos.

Míg a múlt század első fe-
lében egymást érték a nagy, 
miskolci ipari vásárok, a szo-
cialista érában csak a hetve-
nes évektől elevenítették fel 
ezt a hagyományt. A rend-
szerváltásig, politikai felügye-
let mellett legfeljebb két éven-
ként sikerült egy kiállítást 
összehozni. A helyi nagy cé-
gek a Budapesti Nemzetközi 
Vásárra fókuszáltak: nem sok 
értelmét látták a helyi, amo-
lyan búcsúszerű rendezvé-
nyeken statisztálni. Sok ilyen 
előkészítő bizottsági ülésen 
képviseltem a nyilvánosságot, 
így tudom, a kohászat, a gép-
gyár és a vegyi kombinátok 
vezetői pénzpazarlásnak tar-
tották ezeket.

Ennek ellenére több cég 
képviselte magát, a sütőipa-
ri vállalat standjánál a reg-
geli nyitáskor békebeli sóspe-
recet és stanglit osztogattak. 
A tejipari vállalat sem akart 
lemaradni, itt tesztelték első-
ként a kaukázusi kefirt, zárt 
dobozolásban. Ennek az ösz-
szetartozásnak a jegyében a 
standok személyzete együtt 
reggelizett a vásárban.

Bonta Pál 1992 tavaszán 
kapcsolódott be a kiállítás-
szervezésbe, a rendszervál-
tás után rajta kívül többen 
is próbálták újjáéleszteni a 
helyi ipari vásárok hagyo-
mányát. Emlékei szerint az 
első fenomenális sikert ara-
tott. Teljesen megtelt a nép-
kerti sportcsarnok kiállí-
tókkal, még a nézőtéren is 
hömpölygött a tömeg. Ezt 
a hagyományt még sokáig 
folytathatták, a közelmúlt-
ban elhunyt Mogyorós Zol-
tán vásárigazgató óriási 
rábeszélőképességgel nem-
zetközivé tette a vásárokat, 
több szlovák és romániai ki-
állítót csábított Miskolcra. 
Mígnem egy évtizede eltűnt 
a vásári kedv.

Sokak szerint az ilyen vá-
sárok kora lejárt. De persze 
rendre vannak olyan temati-
kus kiállítások, amelyek erre 
rácáfolnak. Vajon örökké?

SZÁNTÓ ISTVÁN

Valamikor muszájból is 
vásároztak a mesterek
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l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.  
Tel.: +36 46 501-740 (csak ügyfélfogadási időben) 
ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

Nyári karbantartás – szünetel a meleg víz
A MIHŐ Kft. a nyári hónapokban készül fel a következő fűtési időszakra. Ekkor végzi el az általa 

üzemeltetett rendszereken a következő fűtési idény szoláltatásának biztonságát megalapozó kar-
bantartási és beruházási munkálatait, közöttük azokat is, amelyek a szolgáltatás szüneteltetésé-
vel járnak.

A tervezett karbantartási és beruházási munkák miatt SZÜNETEL A MELEGVÍZ-SZOLGÁLTATÁS:

Avas és Belváros városrészekben: 
2022. június 28. (kedd) 0 órától várhatóan 2022. július 1. (péntek) 24 óráig.

Diósgyőr és Bulgárföld városrészben a nyári karbantartás ideje alatt csak  
rövid idejű melegvíz-szolgáltatási szünet várható, melyről külön tájékoztatjuk az érintett lakókat.

A városrészeket érintő karbantartási időpontokon kívül egyes hőközpontoknál vagy kisebb ellá-
tási területen néhány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás lehetséges, melyről külön ér-
tesítjük az érintett lakókat.

A karbantartás ideje alatt a melegvíz-csapokból hideg víz folyik, amit a melegvíz-mérő óra érzé-
kel és megmér, ez indokolatlan többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése érdekében a MIHŐ Kft. 
javasolja, hogy a karbantartás ideje alatt a melegvíz-csapokat tartsák elzárva.

„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok írni. 
Miskolc ezernyi titkát csak el-
hullajtotta az emlékezet, hogy 
egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és markunk-
ban tartjuk, máris fényesedni 
kezdenek” – írja Miért Mis-
kolc? című kötetében Fedor 
Vilmos. A lokálpatrióta 63 
válaszban indokolja meg, hogy 
miért szereti Miskolcot.

A múlt század hatvanas éve-
iben jelent meg az első motoros 
glóbusz a Búza téren. Akkori-
ban, ha valamilyen mutatvá-
nyos, cirkusz vagy vidámpark 
érkezett Miskolcra, a vásártéren 
kaptak helyet. A mai benzinkút, 
meg távolsági buszpályaudvar 
helyén vásártér volt, aminek ki-
sebb része, a baromfipiac már 
betonozott volt, míg nagyobb 
részét még föld borította.

Nagyon szerettem cirkusz-
ba menni, nézni a kupolában 
dolgozó artistákat, elámulni a 
zsonglőrök ügyességén, és ka-
cagni a bohócok tréfáin. Nem 
beszélve az állatokról, amilyene-
ket életemben itt láttam először: 
elefántok, tigrisek, oroszlánok, 
majmok és zsiráfok képviselték 
az egzotikumot. Mellettük éle-
tünk ismert szereplői, a lovak és 
kutyák is felléptek.

Történt egyszer, hogy a plaká-
tok öles betűkkel hirdették min-
denfelé a városban, hogy olyas-
mi érkezik hozzánk, ami egy 
csoda, és nekünk abban a kivé-

teles szerencsében lehet részünk, 
hogy először láthatjuk. Ez volt a 
motoros glóbusz. Először elkép-
zelni sem tudtuk, hogy mi a fene 
lehet ez, de aztán az idősebbek, 
akik látni ugyan még nem lát-
tak ilyet, de már hallottak róla, 
elmesélték, hogy motorosok 
száguldanak egy gömbben ke-
resztbe meg kasba, de soha nem 
ütköznek össze. Hát nagyjából 
ennyit mondtak, mi meg, gyere-
kek tátott szájjal hallgattuk. Ezt 
nekem mindenképpen látni kell, 
gondoltam magamban, és ro-
hantam haza, hogy elmeséljem 
ezt a szenzációt a szüleimnek. 
Apámnak tetszett a dolog, bár 
még ő sem hallott ilyesmiről. 
Amikor a beszélgetésben eddig 
jutottunk, betoppant hozzánk 
Kecskeméti Gyuszi szomszéd, 
akinek volt egy agyonhasznált 
Csepel motorja. Apám mind-
járt feltette neki a kérdést, hogy 
ugyan hallott-e már arról a cso-
dáról, amiről ez a gyerek beszél. 
Gyuszi szomszéd elgondolko-
dott, majd azt felelte, hogy ilyen-
ről még ő sem hallott, de szíve-
sen eljönne velünk, úgyis együtt 
szoktunk járni motorversenyek-
re. Akkoriban nagy divatja volt 
Miskolcon a terep-, meg a sa-
lakmotorozásnak. Előbbi ver-
senyek a Bábonyibércen, utób-
biak a népkerti pályán voltak. 
Mondtam nekik, hogy időben 
vegyünk jegyet, mert csak öt na-
pig lesz itt ez a csoda, és biztosan 
sokan kíváncsiak rá.

Másnap apám azzal állított be, 
hogy Gyuszi szomszéd megvette 

a jegyet vasárnap délelőtt 10 órá-
ra. Menjünk korán, hogy meg-
nézzük, mi is készül ott, meg 
azért is, hogy jó helyünk legyen.

Vasárnap már nyolckor útnak 
indultunk, felszálltunk a 3-as 
számú buszra, ami Szirmáról 
jött, és a Búza térre tartott. Úgy 
emlékszem, akkoriban nem is 
Búza, hanem Béke térnek hív-
ták. Ahogy megérkeztünk, már 
láttuk, hogy a görögkatolikusok 
templomától nem messze, nagy 
körben felállított palánkkerítés 
zár el valamit a kíváncsi tekin-
tetek elől. Így aztán odaérve mi 
sem lettünk okosabbak, csak 
a színes plakátokat nézhettük. 
Azokon látszott egy gömb for-
májú vasketrec, motorok, meg 
két marcona kinézetű férfi sisak-
kal a fején, és közöttük állt egy 
fekete hajú, kockás inget viselő 
fiatal nő. A képek alatt nagy, dőlt 
betűkkel az állt: Halálos szágul-
dás a motoros glóbuszban. Mi-
közben olvastam, a palánkon túl 
felbőgtek a motorok, bevallom, a 
frász tört ki, úgy féltem. Apám is 
meg Gyuszi szomszéd is megle-
pődhetett, mert hirtelen, mint-
ha csak felszólításra tették volna, 
megfogták a kezemet. Aztán a 
motor elhallgatott, és a plaká-
ton látott nő kinyitotta a kaput, 
a tömeg pedig nagy tülekedéssel 
elindult befelé. Szerencsére közel 
álltunk a kapuhoz, így jó helyet 
találtunk magunknak.

Miután az előadás megkezdé-
séig még volt legalább húsz perc, 
alaposan megnéztem magam-
nak ezt a csodát. Egy gömb for-

májú óriás acélrácsos ketrec volt, 
nagy és erős hajlított bordákkal 
merevítve a gömb fenti csúcsától 
az alsó csúcsig. Az átmérője ta-
lán 4-5 méter lehetett. A gömb 
aljában állt a két motor. Gyu-
szi szomszéd azt mondta, hogy 
ezek príma „krosszos” motorok. 
Én ehhez nem értettem, de látva, 
hogy apám bólogat, én is elhit-
tem. Érdekes volt a nézőtér, mert 
nem a földön álltunk, hanem a 
gömb körül, olyan három mé-
ter magasságban, fadeszkás álló-
helyen. Szélessége nem volt több 
mint másfél méter, így szinte 
bent éreztük magunkat a gömb-

ben. Egyszer csak megbökte 
apám az oldalamat és a gömb 
aljára mutatott. Kinyílt a ketrec 
kis fémajtaja, és belépett rajta 
egy motoros. Miután bezárták 
az ajtót, a hangosbeszélő közölte, 
hogy a motoros, akit látunk, per-
ceken belül megkísérli a lehetet-
lent, és halált megvető bátorság-
gal száguldani fog a gömbben. A 
közönség néma csendben figyel-
te a férfit, aki sisakot tett a fejére, 
majd berúgta az egyik motort. 
Éktelen zajjal és füsttel megin-
dult, először csak kis köröket 
rajzolva haladt a gömb alján. 
Kezdtem azt gondolni, hogy ez 

nem is olyan nagy kunszt, ami-
kor a motoros gázt adott, és víz-
szintesen kezdett el körözni már 
abban a magasságban, ahol áll-
tunk. Aztán hirtelen irányt vál-
tott, és függőleges köröket írt le, 
és én azt vártam, hogy bármelyik 
pillanatban lezuhan. De nem ez 
történt, hanem amint befejezte, 
bejött a társa is, és most már ket-
ten száguldoztak le-föl, majd át-
lósan, egymás fölött meg alatt. A 
nép tombolt, mert hát ilyet még 
nem látott. De még mindig nem 
volt vége, mert egyszer csak a nő 
is bejött, és megállt a gömb aljá-
ban. A közönség lélegzetvissza-
fojtva figyelte, mi fog még követ-
kezni. A két motoros elindult, 
és szédületes tempóban moto-
rozták minden irányból körbe a 
nőt. Aztán vége lett. A motorok 
elhallgattak, lassan a füst is el-
oszlott, jelezve, véget ért a csoda, 
és mindenki elindulhat hazafelé.

Talán még kétszer vagy há-
romszor láttam ilyet a Búza té-
ren. Emlékszem, az egyik olasz 
volt, és nő helyett egy feketesö-
rényű, láthatóan az életből már 
kifelé tartó hímoroszlán ült a 
ketrec alján. Aztán állítólag ez 
az oroszlán egyszer úgy döntött, 
hogy elege van az ide-oda ciká-
zó hangos és büdös motorokból, 
és felugorva egyiküket mancsá-
val lekapta a motorról. Szegény 
pára, nem tudta, hogy ez neki is 
élete végét jelenti. Az oroszlánt 
lelőtték, a sérült motoros állapo-
táról nem írtak. Mindenesetre 
többször nem jöttek Miskolcra.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 50. – Mutatványosok a Búza téren

A motoros glóbusz

Hirdetés



Gombkötő Richárd hegesz-
tőtechnológus pályája során 
számos helyen megfordult 
már. Tudását tavaly szep-
tembertől a Miskolci Hőszol-
gáltató Kft. (MIHŐ) kötelé-
kében hasznosítja.

Gombkötő Richárd első, me-
zőgazdasági gépészmérnöki 
diplomáját 2006-ban szerez-
te a Nyíregyházi Főiskolán. A 
most negyvenéves szakember 
ugyanott 2012-ben hegesz-
tőtechnológus végzettségre 
is szert tett. Alsózsolcán la-
kik, ám az elmúlt évtized-
ben olajfinomítóban, cement-
gyárban és vegyi üzemben 
is kipróbálta magát német és 
osztrák munkáltatóinál. Nyu-
gat-európai távolléte alkal-
mával rengeteg tapasztalatot 
szerzett a gépészeti kivitele-
zés és karbantartás tárgykö-
reiben.

– Elég volt a külföldből. Egy 
ideje azt éreztem, hogy már 

nem szolgál. Szülőföldem Mis-
kolc és Borsod megye, sok em-
lék fűz ide. Véleményem sze-
rint bárhol élhet az ember, de 
azt mindenki saját maga érzi, 
hogy hol van otthon. Én úgy 
érzem, ez nekem Miskolc – 
idézte fel egy évvel ezelőtti bel-
ső indíttatásait Richárd, aki – 
minekutána tervei teljesültek, 
s megítélése szerint kellő isme-
retet is felhalmozott – tavaly 
úgy döntött, hazaköltözik Ma-
gyarországra. Ahogy fogalma-
zott: amikor kiment, már tud-
ta, hogy szakértelmét később 
itt fogja kamatoztatni.

Richárd 2021 őszén csatlako-
zott a MIHŐ-höz. Azóta a he-
gesztési terület adminisztrációs 
és dokumentációs tennivalóin 
túl gondoskodik a hegesztőgé-
pek vizsgálatáról, mindemel-
lett a csővezetékek hegesztési 
karbantartásaival kapcsolatos 
egyéb teendőket is ellátja. Ter-
vei között szerepel egy hegesz-
tőmérnöki kiegészítő képzés, 

amit a Miskolci Egyetemen 
abszolválna. Úgy véli, egyebek 
mellett a technológiai utasítá-
sok, a gépészeti szerelések, a 
hegesztők minősítése és vizs-
gáztatása mentén tudna még 
specializálódni a közeljövőben.

– Mikor megismerkedtem a 
szolgáltatási üzemeinkben dol-
gozó kollégákkal, mindenki 
mondta, hogy évekbe fog telni, 
míg belejövök – árulta el a fia-
tal MIHŐ-s, hozzáfűzte, nagy-
jából két-három esztendőt sza-
bott magának, hogy részletekbe 
menően kitanulja a felmerülő 
hibajelenségeket, fokozódó jár-
tasságával töviről hegyire kiis-
merje a hálózatot és a hőköz-
pontokat.

Richárd a folyamatos fogla-
latosságot és a változatosságot 
tartja számon a közműszol-
gáltató cég melletti legfőbb ér-
vekként. Miként azt megfogal-
mazta: a fűtési és meleg vizes 
szolgáltatások hibaelhárításai 
közepette az Avastól a Vologda 
városrészen át egészen Diós-
győrig nyílik lehetősége feltér-
képezni a város távhővezetékeit.

Hazaérkezésekor komolyab-
ban nem merült fel, hogy a tér-
ség valamely multinacionális 
munkáltatóját válassza. Habár 
– elmondása szerint – a régi-
ót sújtó munkaerő- és szakem-
berhiányt társaságuk is megér-
zi, mégis jelentős számú fiatal 
munkatárs veszi körül, akik a 
tapasztaltabb csapattagokkal 
támogató közeget biztosítanak 
számára a vállalat Gagarin ut-
cai telephelyén.

BÓDOGH DÁVID
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Mind a tíz, az első körben 
telepíteni tervezett önki-
szolgáló kerékpáros szer-
vizpont elkészült.

A bringások mindennapjait 
segítő alkalmatosságokat hét-
főn avatták fel hivatalosan a 
tapolcai elágazásnál. Nyomás-
mérős pumpa, gumileszedő, 
kombinált fogó, csavarhúzók, 
francia– és imbuszkulcs-kész-
letek, küllőkulcs – a kerék-
páros önkiszolgáló szer-
vizpontoknál megtalálható 
szerszámokat mutatja lapunk-
nak Nemcsák István, aki hosz-
szú évek óta kerékpározik a 
városban éppúgy, mint or-
szágúton vagy hegyvidéken. 
Mint mondja, az új oszlopok 
biztosan nagy segítségére lesz-
nek a miskolci kerékpárosok-
nak, azokat hiánypótló dolog-
nak tartja a városban.

Ahogyan arról korábban 
beszámoltunk, a szervizpon-
tok telepítéséről Miskolc vá-
rosa még az év elején döntött. 
Mostanra tíz helyszínre – a 
Szent István térre, a Tapolcai 
elágazáshoz; a Népkertbe, a 
sportcsarnokhoz; a Csanyik 
bejáratához, Lillafüredre, az 
5-ös busz végállomásához; a 
Diósgyőri vár elé; Miskolcta-
polcára, a Barlangfürdő elé, 
illetve a 20-as busz végállo-
másához, az Andor utcára, a 
kutyafuttató mellé és a Kili-
án-délre, az Otthon tér közelé-
be – telepítették az oszlopokat.

– Most ugyan tíz szerviz-
pont kezdte meg a működé-

sét, de fontos, hogy vásárol-
tunk egy tizenegyediket is, 
ami a Miskolc-Kistokaj kerék-
párúton közlekedőket fogja 
segíteni az út elkészülte után, 
a Pesti úti Aldi környékén – 
emlékeztetett Bartha György 
önkormányzati képviselő, ő 
volt az egyik ötletgazdája an-
nak, hogy a Tiszaújvároshoz 
hasonló szerkezetek a miskol-
ci kerékpárosok számára is el-
érhetővé váljanak.

– Tiszaújvárosban két évvel 
ezelőtt telepítettünk két ilyen 
szervizpontot és az a tapaszta-
latunk, hogy nagyon szeretik 
az emberek – hangsúlyozta 
Fülöp György polgármester.

Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere végül úgy fogalma-
zott, ez a kezdeményezés is 
kiváló példa arra, hogy a jó-
gyakorlatokat a települések-
nek érdemes átvenniük egy-
mástól. – Miskolc célja, hogy 

erősítsük a városban az al-
ternatív közlekedési eszkö-
zök használatát, hiszen beke-
rültünk aközé a száz európai 
város közé, amelyek a klíma-
semlegességet tűzték ki zász-
lójukra. Márpedig a nemes 
cél megvalósításában a mik-
romobilizáció, melynek ré-
sze a kerékpáros közlekedés 
is, egy fontos szerepet betöltő 
közlekedési eszközcsomag – 
mondta a városvezető.

Arról szintén írtunk ko-
rábban, hogy a szervizpon-
tok lehetséges helyszíneinek 
kiválasztását a Kerékpáros 
Miskolc Egyesület társadal-
masította, így a miskolciak 
határozták meg, hogy pon-
tosan hová telepítsék azokat. 
Az oszlopok beszerzése és 
telepítése mintegy hatmillió 
forintba került, melyet a me-
gyeszékhely saját forrásból fi-
nanszírozott.                          T. Á.

Szervizpontok a bringásoknak

Veres Pál és Bartha György a szervizpont avatásán. Fotó: B. L.

Gombkötő Richárd úgy döntött, itthon kamatoztatja tudását. Fotó: M. L.

Az otthon melege hazahív

Reneszánszát éli a futás nap-
jainkban a tanulmányok sze-
rint. Ehhez alkalmazkodnak 
a városi fejlesztések is, Mis-
kolcon május végén adták 
át az egy kilométer hosszú, 
rekortán borítású futókört a 
Népkertben.

Talán még soha nem volt 
annyira népszerű a futás, mint 
mostanság. Globális tanulmá-
nyok szerint a pandémia óta 
minden eddiginél több ember 
kezdett bele. Sokan így tudnak 
megbirkózni a helyzettel, és a 
futás űzi el a gondjaikat, má-
sok csak a gondolataikat tisz-
títják meg futás közben.

Az Asics tanulmánya, amit a 
2020-as futás világnapja alkal-
mából készítettek, meg is erő-
síti ezt. A válaszadók 65 száza-
léka szerint a futás pozitívabb 
hatással van az elméjére, mint 
bármelyik másik fizikai akti-
vitás. A résztvevők 79 száza-
léka szerint a futás segítette 
őket abban, hogy mentálisan 
kiegyensúlyozottabbnak érez-
zék magukat. 75 százalék biz-
tos volt abban, hogy a jelenlegi 
helyzetben a sportolás fonto-
sabb számukra, mint valaha.

Szakemberek bizonyítják: 
a sportág nem veszített nép-
szerűségéből azóta sem. Nem 
csoda, hiszen amellett, hogy a 
futás nagyon egészséges, egy 
négyszáz futó bevonásával ké-
szült felmérésből az is kiderült: 
igaz az állítás, hogy a futást vi-
szonylag kis költségvetéssel is 
lehet művelni, hiszen 40 szá-
zalékuk éves szinten kevesebb 
mint ötvenezer forintot költ 
erre a sportra.

Ennél is nagyobb előnyök 
azonban az élettani hatásai: a 
szakértők szerint a rendszeres 
futás vidámabbá tesz, csökken-
ti a stresszt, segít az alvásban, 
támogatja az immunrendszert, 
javítja a kognitív funkciókat, 
erősíti a térdeket, és hát termé-
szetesen a fogyásban is segít.

Nem csoda hát, hogy a nagy-
városok is igyekeznek követni 
a trendeket, egyre több helyen 
alakítanak ki rekortán futópá-
lyákat. Ahogyan arról beszá-
moltunk, Miskolcon éppen egy 
hónappal ezelőtt adták át az egy 
kilométer hosszú népkerti futó-
kört, mely azóta szinte minden 
este nagy kihasználtságnak ör-
vend. Lapunk miskolciakat kér-
dezett meg arról, hogy ki miért 

szeret futni, illetve milyenek a 
tapasztalatai az új rekortánpá-
lyával kapcsolatban.

Szűcs János elmondása sze-
rint 2018 óta fut. „Először egy 
rendezvény miatt futottam 10 
kilométert, és erre elkezdtünk 
készülni, napi szinten futottunk. 
Mikor ezt kollégákkal lefutot-
tuk, akkor azt mondtam, hogy 
aki fut, az bolond, viszont pár 
hónappal később elkezdett hiá-
nyozni az a fittség, az állóképes-
ség az a flow-érzés, amit a futás 
adott. Engem a futás megsza-
badít a stressz miatt érzett szo-
rongástól, kitisztulok lelkileg, és 
akkor még a pozitív fizikai hatá-
sokról nem is beszéltem.”

János ma már főként erdő-
ben, dózerutakon fut, de részt 
vett a Kassa-Miskolc marato-
non is. Érdeklődésünkre el-
mondta, nagyon hasznosnak 
tartja a népkerti rekortánpá-
lyát. „Szükség van ilyen jellegű 
fejlesztésekre. Ráadásul a most 
átadott futókör jobb is, mint 
a legtöbb társa, azok ugyan-
is többnyire négyszáz métere-
sek és kör alakúak. A népkerti 
azért más, mert egykilométe-
res, fák között van, zöld kör-
nyezetben lehet futni, de mégis 
a belvárosban.

Szerkesztőségünkben is töb-
ben futnak rendszeresen. Zsadá-
nyi Karolina ügyvezetői asszisz-

tens sokáig terepen futott, de a 
Népkertet is sokszor felkereste 
ebből a célból a futókör kiala-
kítása előtt és azóta is. „Teljesen 
más a rekortánon futni, mond-
hatni ég és föld a kettő. Az ízü-
leteimet kíméli, és nagyon tet-
szik az is, hogy jelölve vannak 
a távok, ez a kezdő futóknak is 
komoly segítség” – fogalmaz Ka-
rolina.

Bódogh Dávid újságíró 2019 
februárja óta fut napi szinten, 
vele gyakorlatilag a város bár-
melyik pontján össze lehet ta-
lálkozni kora este, hiszen na-
gyobb távokat is megtesz. A 
rekortánpályát rögtön felava-
tás után próbálta ki. „Miután 

többnyire városi környezet-
ben, betonon futok, így meg-
lepő volt, milyen könnyed lép-
tekkel tudok itt suhanni, úgy 
éreztem, hogy nem is ér talajt 
a lábam. A napi 10-20 kilomé-
terem teljesítése során az átadó 
óta kvázi pihenni megyek fel 
a rekortánra. Azt tapasztalom, 
hogy mivel sokan használják, 
vannak olyanok is, akik sajnos 
nem rendeltetésszerűen. Az 
nagyon jó, hogy a használati 
utasítás ki van helyezve, de saj-
nos sokan gyalogolni, sétálni 
is rámerészkednek, ők viszont 
zavarják a sportolókat” – rész-
letezte Dávid.

TAJTHY ÁKOS

Népszerűbb a futás napjainkban, mint valaha

Rendszeresen rója a köröket a Karolina, aki szerint teljesen más a rekortánon futni. Fotó: Juhász Ákos

Így használd a futókörödet
A rekortánborítású pálya spe-

ciális felülete miatt nagyobb 
odafigyelést igényel a felhasz-
nálóktól is – erre hívja fel a fi-
gyelmet közleményében Mis-
kolc önkormányzata. Mint írják, 
emiatt kerültek ki a pálya mellé 
úgynevezett tiltótáblák, ame-
lyeknek elsődlegesen figyelem-

felhívó funkciójuk van. „Ezek a 
pálya minőségének megóvását 
szolgálják (pl. ne dohányozzunk 
a pályán, ne kerékpározzunk, ne 
sétáltassunk kutyát a pályán) 
annak érdekében, hogy nagyon 
hosszú ideig tudják élvezni a 
miskolciak a népkerti futókört” – 
szögezik le.



Három évvel ezelőtt, 2019-ben készült el a szakképzés 4.0 stratégia, amely-
nek alapján a parlament még ugyanebben az évben elfogadta a szakképzési 
törvény módosításait. Az elsődleges cél a duális szakképzési lehetőségek 
további kiterjesztése, vonzóbbá tétele, valamint a szakképzés és a gazda-
ság kapcsolatának még szorosabbá tétele volt. Bihall Tamást (képünkön), a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnö-
két, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) oktatási és képzési ügye-
kért felelős alelnökét a stratégia gyakorlati megvalósulásáról kérdeztük.

A kamara elnöke válaszában ki-
emelte a törvénymódosítás pozitív 
eredményeit. Elmondta, jelentősen 
növelte a szakmatanulás vonzere-
jét a bevezetett általános ösztön-
díj és a szakképzési munkabér, ez 
utóbbi – a duális képzés gyakorlati 
részében, tehát a cégeknél történő 
képzés esetén – tanulónként mi-
nimum 100 ezer Ft/hó/fő, ami iga-
zán vonzó lehet a pályaválasztók és 
családjaik számára is.

Beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket a technikum intézményé-
nek bevezetése is, ezen a területen 
átlagosan 10 százalékkal nőtt a je-
lentkezések száma. Bihall Tamás 
hangsúlyozta: ennél a formánál jól 
tetten érhető, hogy a középszin-
tű képzés egyre jobban összeér a 
felsőoktatással. Stagnálás van vi-
szont a szakképző iskolákban a ha-
gyományos szakmák képzése te-
rületén, itt a kiutat a felnőttképzés 
erősítése jelentheti – vélekedett.

„Reményeink szerint most követ-
kezik majd a gyakorlati képzésben 
résztvevő vállalkozások erősítése. 
A kamara folyamatosan napiren-
den tartja, kezdeményezi a gyakor-
lati képzőhelyek korszerűsítésének 
fontosságát, így többek között az új 
eszközök beszerzésének lehetősé-
gét” – mondta Bihall Tamás.

Megtudtuk, hogy megyénkben 
jelenleg mintegy nyolcezren foly-
tatnak tanulmányokat szakkép-
ző évfolyamokon, a megye három 
szakképző centrumához – a mis-
kolcihoz, a szerencsihez és az ózdi-
hoz – tartozó 21 és a megye további 
számos egyházi és egyéb fenntar-
tású intézményeiben.

A kamara legfontosabb feladatá-
nak nevezte az elnök, hogy az eddigi 
adminisztratív típusú tanulószerző-
dés-rögzítés mellett meg kell is-
mertetni a gazdaság szereplőivel a 
munkaszerződés lehetőségét, és 
fel is kell készíteni a vállalkozásokat 
arra, hogy az ezzel járó feladatokat 
sikeresen teljesítsék. Hozzátette, 
tapasztalataik szerint elsősorban 
a nagyobb vállalatok vállalkoznak 
a tanulók foglalkoztatására, de re-
ményeik szerint – a kamara szerve-
zőmunkájának köszönhetően – egy 
idő után a kisebbek is bekapcsolód-
nak ebbe a folyamatba. Ami a mos-
tani számokat illeti: a megyében 
1800 tanulószerződéssel és 1200 
munkaszerződéssel tanulnak a gye-
rekek szakmát, összesen 400, duá-
lis képzésben aktív cégnél. Az elnök 
kiemelte a kamara pályaválasztá-
si, pályaorientációs tevékenységét 
is. Mint mondta, a 6., 7., 8. osztályos 
diákoknak, szüleiknek és a pedagó-
gusoknak is be kell mutatni, miért jó 
szakmát tanulni, és adott esetben 
mennyivel több előnnyel járhat, mint 
egy általános gimnázium. A tehet-
séggondozás is egyre inkább elő-
térbe kerül, nem véletlenül díjazza 
a kamara minden évben az iskolák 
legjobb tanulóit, és természetesen 
kiemelt szerepe jut a szakmai tanul-
mányi versenyeknek, ami a Szakma 
Sztár Fesztiválon csúcsosodik ki.

Bihall Tamás fontos üzenetnek 
tartja, hogy a miniszterelnök éppen 
a Szakma Sztár Fesztivál megnyitó-
ján elhangzott beszédében emelte 
ki: a kormány elkötelezett a duális 
szakképzés mellett. Ebben a folya-
matban pedig a kamara és a szak-

képzési centrumok kiváló együtt-
működése jelentheti a támpontot a 
diákok számára.
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20/443-6239, www.langwest.hu

INTENZÍV NYÁRI  
TANFOLYAMOK

angol, német, olasz
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Amikor úgy tűnik, hogy már minden lehetőség kimerült,
akkor még mindig van legalább egy.

l vonalkódellenőr 
l műszerész 
l targoncavezető 
l csomagoló
l gépész karbantartó
l betanított gépkezelő 
l összeszerelő operátor
l villamossági karbantartó

Ha  
munkát  

keres, 
minket  
keres!

DUÁLIS KÉPZÉS DUÁLIS KÉPZÉS 
20222022

Szakképzéssel a gazdaságért



Egészen pontosan a Tudo-
mány és Technika Háza 
előtti, és az is csupán egy 
napra. Itt rendezik meg 
ugyanis június 25-én a 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei 3x3-as kosárlab-
da-bajnokságot.

Új helyszínen várja idén a 
mozogni, sportolni vágyókat 
az Első Miskolci Lions Club 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei 3x3-as kosárlabda-baj-
noksága. Június 25-én a Tu-
domány és Technika Háza 
előtti területen felállított pá-
lyákon pattog majd a labda.

A programot beharango-
zó sajtótájékoztatón, kedden 
délelőtt elhangzott: a kosár-
labda utcai változataként is 
említhető olimpiai sportág 
egyre népszerűbb mind a 
rendszeresen, mind a sza-
badidőben sortolók, a bará-
ti vagy akár családi csapatok 
számára, így minden esély 
megvan arra, hogy megdől 
majd a tavalyi rekord, ami-

kor ötvenöt csapat vett részt 
az eseményen.

Hajdú László, a Tudomány 
és Technika Háza tulajdono-
sa, egyben az esemény házi-
gazdája a Miskolc Televízió 
Híradójának elmondta, az új 
futókör népszerűsége is mu-
tatja, hogy a Technika Háza, 
a Múzeum, a Népkert, a Ge-
nerali Aréna és a könyvtár 
által határolt terület egy új 
kulturális és sporthelyszíne 
lehet a városnak. Ennek a fo-
lyamatnak egy új eseménye 
a 2022-es kosárfesztivál.

– Ez az esemény nemcsak 
sportértékkel bír, hanem 
egyben a kosárlabdacsalád 
közös ünnepe is lehet, bí-
zunk benne, hogy a rendez-
vénnyel hagyományt terem-
tünk – mondta.

A részletekről szólva 
Bene Szilárd, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kosár-
labda Szövetség ügyvezetője 
elmondta, a sportolók a Tu-
domány és Technika Háza 
előtti területet veszik majd 
birtokba, itt építenek fel a 
szervezők két speciális mo-
bilpályát természetesen pa-
lánkokkal együtt.

A szervezők minden kor-
osztályt igyekeznek megszó-
lítani, és a korábban sikeres 
családi kategória is várja a 
jelentkezőket a 3x3-as ko-
sárlabdaünnepen. A tervek 
szerint az új helyszín pedig 
még több érdeklődőt von 
majd be a sportolásba. 

MN

Megérkezett a héten a 
DVTK-hoz Lukács Dániel, 
a Merkantil Bank Liga gól-
királya.

A labdarúgó már télen 
aláírta szerződését, így el-
hagyta az NB I.-be feljutott 
Kecskemétet. Szerdán elvé-
gezte az orvosi és erőnléti 
teszteket a DVTK Medical 
egészségügyi központban, 
hétfőtől pedig együtt kezdi 
el az edzéseket új társaival.

A támadósor közepén és 
szélén is használható Lukács 
Dániel, a Merkantil Bank Liga 
előző évi kiírásának gólkirá-
lya szerdán vette fel a munkát 
Diósgyőrben. A klubhonlap-
nak elmondta, a hét második 
felében egészségügyi teszte-
ken és fizikai állapotfelméré-
seken vett részt újdonsült csa-
pattársaival.

– Vérvétellel kezdtünk, 
majd a reggeli elköltése után, 
egy előre meghatározott be-
osztás szerint következtek a 
vizsgálatok és tesztek. Örülök 
annak, hogy végre lezárult éle-
temnek ez a furcsa időszaka, 
és végre itt vagyok. Sportem-
berként mindent megtettem 
a KTE feljutása érdekében, 
és ígérem, hogy ugyanígy fo-
gok tenni a DVTK sikeréért 
is. Minden nagyon tetszik, a 
gyönyörű stadiont ellenfél-
ként is ismertem, a DVTK 
Medical pedig ugyanazt a 
magas színvonalat képviseli. 
Az edzőpályákról majd a jövő 
héten tudok véleményt mon-
dani, hiszen az érdemi munka 
hétfőn kezdődik el a DVTK 

Edzőközpontban. Alig várom 
már a közös munkát – mond-
ta a támadó.

Mellette számos, töb-
bé-kevésbé új arc is feltűnt a 
vizsgálatoknál. Korbély Kris-
tóf korábban 26 élvonalbe-
li mérkőzésen már viselte 
a diósgyőri mezt, az előző 
évben pedig a DVTK tarta-
lékban szerepelt. Az akadé-
mia növendékei közül Kis-
pál Tamás, Csatári Gergő, 
Vajda Botond, Benkő Péter, 
Oláh Balázs és Mrva Patrik 
az első csapattal kezdi meg 
a felkészülést, így rajtuk is 
elvégezték a teszteket. Jurek 
Gábor a múlt héten még az 
U18-as válogatottban szere-
pelt, és csak utána kezdhette 
meg a pihenést, ezért később 
csatlakozik a csapathoz.

Mindeközben a háttérben 
is folyik a munka, máris be-
jelentették a 27 éves Csir-
maz István leigazolását, aki 
legutóbb a Puskásnál jobb 
oldali védőként szerepelt. És 
érkezhet a Vasas 27 éves vé-
dője, Viczián Ádám.

MN
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A szerelmeket és a focicsa-
patokat idősen sem tudja ki-
törölni az ember a szívéből, 
még ha akarná is. Kecske-
méten lakom, de amikor a 
DVTK-ra gondolok, akkor 
,,Hajrá, Diósgyőr!” – mondja 
Dömötör Tibor Attila, aki-
hez gyerekkori barátság fűz.

– Beszélj a miskolci múltadról!
Jó régen, 1948 áprilisában 

lettem miskolci lakos. A Dó-
zsa Györgyön megismertem 
Pipit. Ő a szomszéd háztömb-
bizalmi unokája volt. Előttük 
egy utcai pad. Ott rajcsúroz-
tunk mi, gyermekek. Anno 
ádáz gombfocicsatákat vív-
tunk. A konyhaasztal kinyitva, 
középen nagy szintkülönbség 
és két zsanér. Az óvodai be-
iratkozások mai fejjel nem si-
kertörténetek, mert mindket-
tőből kicsaptak. A Palóczyból 
már nem, mert mind a nyolc 
évet ott jártam ki. Ahogy el-
ballagtam, tatarozták az egész 
sulit. Osztálytársaim közül hí-
res emberré vált Boskó Kar-
csi, Buchalla Botond, Deme-
ter Laci, Döbröczöni Ádám, 
Eötvös Peti, Kardos Karcsi, 
Nagy Feri. Aztán következett 
a Bláthy Ottó Villamosipa-
ri Technikum. Ezt elvégezve 
villanyszerelőként kezdtem a 
DIMÁVAG-nál. 6 Ft 20 filléres 
órabérrel. Tehát miskolciként 
már Diósgyőrben dolgoztam.

– Hogy lettél focirajongó, 
DVTK-drukker? Elevenítsd fel 
néhány frappáns diósgyőri él-

ményedet, mely események 
és játékosok raktározódtak el 
örökre agytekervényeidben?

Apámmal jártunk meccsek-
re Miskolcon. A Népkertbe az 
MMTE, a Kubikba az MVSC 
miatt, de Dobó, Veréb, Wer-
ner, Kakuszi csak a DVTK-
ban játszott. Na és Hódi Zoli 
is ott volt kapus, aki 1967-ben 
lett barátom. A szín piros-fe-
hér volt, de én mégis lila-fehér 
újpestes lettem Solymosi Pixi 
után szabadon. A Kecskemét 
színe is lila-fehér! Sok-sok fe-
lejthetetlen meccsen vettem 
részt ifjúként. Annyi esztendő 
után sem fogyott, kopott el a 
piros-fehér imádat. A feljutás-
ra pályázó DVTK valameny-
nyi tévés közvetítését megnéz-
tem, a múlt bizony szebb volt. 
Gólzsákunk, Lukács Dani Di-
ósgyőrben is remekelni fog, 
a szurkolók nagy-nagy örö-
mére. Kiéheztek már a siker-
re a rajongók. Az lesz majd 

az igazi csemege, amikor a 
DVTK-Kecskemét élvonalbe-
li derbik jönnek. Hajdanán a 
vasgyári stadionban város fe-
lőli betonlépcsős állóhely volt 
a nekünk való. Emlékszem, 
hogy jobbra, a Marathoni kapu 
felett kézzel cserélgették a szá-
mokat a meccsek állásától füg-
gően. Szemben a fedett lelá-
tó, követte azt az acéltorony, 
ahonnan az ejtőernyős tanu-
lók ugrottak. Mögöttük pedig 
a hegyek…

– Miért hagytad el szeretett 
környezetedet, és miként épültél 
be a kecskeméti társadalomba?

Volt osztályfőnököm, Sza-
bó Károly szerint aki főmér-
nök akar lenni, a villamosság 
mellett gépész is legyen! A 
Nehézipari Műszaki Egyete-
men társadalmi ösztöndíjas 
voltam. Úgy gondoltam, hogy 
vegyi gépész nem lehetek, így 
Tiszaújváros kiesett. Miskol-
con, Budapesten már minden 

fa mellett állt egy gépész. Így 
aztán Kecskemétre szerződ-
tem. Távol volt az anyósom-
tól, közel Budapesthez, vidé-
ki pótlék is járt hozzá. Jól jött, 
mert az apósom nekem fizet-
te a gyermektartást, amikor 
6́7-ben diákként összeháza-

sodtam a lányával. Kecske-
métre 1968. augusztus elsején 
érkeztem. Ez a város mindent 
megadott nékem az 54 itteni 
év alatt. Kétgyermekes apává 
váltam. Művezető, főmérnök, 
igazgató, címzetes főiskolai 
adjunktus, az ÚJdonSÁG új-
ság írója és kiadója, szektor-
vezető, instruktor lehettem. 
Az „Észnek hódol az érc...” 
című Tiringer Ferenc albumot 
két szerzőtársammal, Bánsz-
ky Pállal és Benedek György-
gyel állítottam össze. Ennek a 
városvezetésnek köszönhetem 
a Magyar Ezüst Érdemkeresz-
tet…

– DVTK-szurkoló marad-
tál a „hírös városban” is, pedig 
mostani lakóhelyed lépést vál-
tott, a piros-fehérekre viszont 
újra a másodosztályú létezés 
megaláztatása vár. Mi az oka 
annak, hogy ennyi évesen is 
számodra nem pusztán egy csa-
pat neve maradt a DVTK ?

Ahol az ember fiatal volt (24 
évesig), ott lehetett a legboldo-
gabb. A szerelmeket és a csapa-
tokat idősen sem tudja kitöröl-
ni a szívéből, még ha akarná is. 
Amikor a DVTK -ra gondolok, 
akkor„Hajrá, Diósgyőr!”

– Mit jelent ma neked Mis-
kolc és a DVTK, a távolból – de 
nem idegenként – nézve, mire 
lehetnek büszkék azok, akiket a 
végzetük idevetett?

Pestről költöztünk 1948-ban 
Miskolcra, mert a Stampó bé-
lyegzőüzem a nagybátyámé 
volt. Az akkori felesége babát 
szült, anyámnak kellett átven-

ni az ő cégbeli munkáját. Jó 
lépés volt a Sáros Miskolc (te 
vagy a minden nekem) lako-
sává válni. Ezért aztán minden 
évben Miskolcra járok egykori 
barátaimhoz, többek közt mi-
attad is. A Dózsa György utcai-
akhoz, palóczystákhoz, bláthy-
sokhoz és a Deszkatemetőbe… 
A Bláthyval a 60. év kedvéért 
vágunk fel egy tortát a Rákó-
czi Étteremben. Nekem a Jó-
reménység foka Miskolc, nem 
a végzet helye. Büszke vagyok 
az Avasi templomra, a Deszka-
templomra, a görögkeleti or-
todox templomra, a villamo-
sokra, a várra, a TV-toronyra, 
Tapolcára, Lillafüredre, a LÁ-
EV-re, az új gyárakra, a Nagy-
postára, az Erdészet-házra, a 
városházára, a megyeházára, a 
tűzoltóságra, a múzeumokra, 
az iskolákra, no és leginkább 
az ott élő Emberekre.

BUZAFALVI GYŐZŐ

A Jóreménység foka Miskolc, nem a végzet helye

Dömötör Tibor gyerekként, diplomázás előtt és idősebbként báli ancúgban. Fotó: magánarchívum

Itt még pihen a labda a kézben... Fotó: magánarchívum

Megnyerte az Országos Pár-
bajtőr-bajnokságot a Diós-
győri Vívó Egyesület serdü-
lőlány-csapata.

Balatonfüreden rendezte 
meg a gyermek, újonc, serdü-
lő párbajtőr országos bajnok-
ságot a Balaton Vívóklub a 
Magyar Vívó Szövetség meg-
bízásából. A megméretésen 
miskolci diadal született a ser-
dülő lányoknál: a Diósgyőri 
Vívó Egyesület párbajtőrözői 

– a Kosztopulosz Beatrix és 
Tardi Ottó által edzett Hegye-
si Tamara, Kozma Laura Éva, 
Takács-Borkuti Nóra és Terhes 
Hanna – olyan fővárosi csa-
patokat előztek meg, mint a 
Vasas, az MTK és a Honvéd. 
A miskolciak a 13 nevező csa-
pat legjobbjai lettek. Az egyé-
ni megmérettetésben Kozma 
Laura Éva 3. helyen végzett a 
77 induló közül. Gratulálunk 
a miskolci lányoknak!
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Borkuti Nóra (balra) a páston. Fotó: magánarchívum

Lukács Dániel. Fotó: dvtk.eu

Új funkciót kap egy napra a tér

Vívóbajnok miskolciakKosárlabdapályává 
alakul a tér június 25-én

Itt a mesterlövész
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Apróhirdetés
M o t o r f ű r é s z - k e z e -
lő (OKJ2162302; Nyt.sz.: 
E-000683/2014/A028) és fa-
kitermelő- (OKJ3162301, 
Eng.sz.: E-000683/2014/
A026) képzés indul nyáron 
a DEKRA Akademie szerve-
zésében. A 06-30/524-4954 
telefonszámon érdeklőd-
hetnek.

Aranykalászos gazda- 
(OKJ31 621 02, Eng. sz.: 
E-000683/2014/A005), falu-
si vendéglátó- (OKJ3154115, 
Eng. sz.: E-000683/2014/
A050), méhész- (OKJ3262102, 
Eng. sz.: E-000683/2014/A027) 
képzés indul nyáron a DEKRA 
Akademie szervezésében. A 
06-30/524-4954 telefonszá-
mon érdeklődhetnek.

Az akció érvényes: 2022. 06. 18-tól 2021. 06. 24-ig 
Colgate fogkrém, 50 ml, 2980 Ft/l 199 Ft 149 Ft
Baba szappan, 125 g, 1592 Ft/kg 249 Ft 199 Ft
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 134,5 Ft/tekercs 299 Ft 269 Ft
Fiorillo padlótisztító, 1 l, 499 Ft/l 549 Ft 499 Ft
Coccolino öblítő, 925-1050 ml, 647,56-570 Ft/l 699 Ft 599 Ft
Fiorillo mosogatószer, 750 ml, 865,33 Ft/l 749 Ft 649 Ft
Well Done mosógél, 1,5 l, 332,66 Ft/l 899 Ft 499 Ft
Fiorillo felülettisztító, 750 ml, 1065,33 Ft/l 899 Ft 799 Ft
Cillit rozsda- és vízkőoldó, 700 ml, 1141,42 Ft/l 899 Ft 799 Ft
Csillag vízlágyító, 1,2 kg, 915,83 Ft/l 1299 Ft 1099 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 58,29 Ft/tekercs 1599 Ft 1399 Ft
Zorka magasfényű zománcfesték (fehér) 0,7 l, 2855,71/l 2499 Ft 1999 Ft
Tomi mosókapszula 40-42 db-os, 62,47-59,5/db 2899 Ft 2499 Ft
Héra Ceramic színes falfesték 2,5l, 2399,6/l 8999 Ft 5999 Ft
Héra Prémium színes falfesték 5 l, 2099,8/l 12 499 Ft 10 499 Ft
Héra Gold belső falfesték (fehér) 15 l, 666,59/l 12 999 Ft 9999 Ft

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

JÓTÉKONYSÁGI  
ORGONAKONCERT 

ÉS ÉNEKEST
a miskolctapolcai református templomban
Miskolctapolca, Kálvin János sétány 1. 

2022. június 26-án, 
vasárnap 18 órától

Közreműködnek:
Mátyus Gabriella – orgonaművész, 

Hrabovszki Sándorné Nóra  
– hegedűművész

Hong Eunhye – hegedűművész
dr. Romhányiné Papp Mária  

– énekművész
Hangó Viola – énekes

zenei kíséret – dr. Romhányi Róbert
és még sokan mások, valamint

a Tapolcai Kerek Kórus
A belépés díjtalan, a perselyadomány  

a templom építését szolgálja.
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

JÚNIUS 20., hétfő 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) 
(12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Szomszéd vár (12) 19:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 
19:25 Kvantum (12) 20:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

JÚNIUS 21., 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 Testközelből ism. (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12)

JÚNIUS 22., szerda 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) 
(12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 
Basszuskulcs ism. (12) 19:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 
(12) 19:25 ArtTér (12) 20:00 Miskolc 
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság 
(12)

JÚNIUS 23., csütörtök 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 18:00 Mis-
kolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-
járás-jelentés (12) 18:25 Promenád 
(kulturális magazin) ism. (12) 19:00 

Miskolc Ma ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelen-
tés (12) 19:25 Köz-
tünk élnek ism. (12) 20:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

JÚNIUS 24., péntek 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (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 25., szombat 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 18:00 Krónika (12) 18:15 
Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilá-
tó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 
Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-
tés (12)  19:25 ArtTér ism. (12) 21:00 
Képújság (12)

JÚNIUS 26., vasárnap 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-
ság (12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 
Krónika ism. (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti ma-
gazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 
Testközelből ism. (12) 20:00 Krónika 
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JÚNIUS 18., szombat
6:45 A túravezető kedvenc útvonalán: 

Kács – Bogács túra, információ: mv-
sctura.hu

8:40 Túra a barlangok napjának tisztele-
tére, információ: mvsctura.hu

14:00 A város kosárlabdasportjának ün-
nepe, Miskolc Városi Szabadidőközpont

JÚNIUS 19., vasárnap
8:30 Szép úton Bükkszentlászlóra: Majá-

lis park – Bükkszentlászló túra, infor-
máció: mvsctura.hu

9:00-13:00 Miskolci termelői nap, Erzsébet tér

JÚNIUS 20., hétfő
15:00 - 17:30 Pokrócmesék – Mesedélután a 

könyvtár udvarán, Petőfi Sándor Könyvtár
15:00 - 17:00 Vedd fel a fonalat! Gom-

bolyagklub – Horgolók, kézimunkázók 
köre, József Attila Könyvtár

JÚNIUS 21., kedd
10:00 - 12:00 Kacor király, II. Rákóczi Ferenc 

Könyvtár Gyerekkönyvtára

JÚNIUS 22., szerda
10:00 - 12:00 Szünidei Mesetarisznya, II. 

Rákóczi Ferenc Könyvtár Gyerekkönyvtára

JÚNIUS 23., csütörtök
13:00 - 15:00 Idősek klubja, Móra Ferenc 

Könyvtár
16:30 - 18:00 7Próba társasjátékklub, Jó-

zsef Attila Könyvtár
19.00 Somogyi András „Hangok a fejemben” 

humorest, Ady Endre Művelődési Ház

JÚNIUS 24., péntek
19.00 The Doors Alive-koncert, előzenekar: 

MIZRAB, Gárdonyi Géza Művelődési Ház

JÚNIUS 25., szombat
Múzeumok éjszakája
14.00-22.00 Nyílt nap az MVK telephelyén 

fellépőkkel, Szondi György utca 1.
16:00 Művészetbarátok az Alkotóházért! 

- A Harmónia jegyében – hangverseny, 
Miskolci Galéria

17:00 Ábrány Aranya – kiállításmegnyi-
tó, Papszer 2.

18:00-19:00 22. Légyott – Tompa plusz Ga-
ray 210 – kiállításmegnyitó, Thália-ház 
(Színészmúzeum)

18:00-02:00 Bárka – Gasztroterasz, Herman 
Ottó Múzeum központi épülete előtt

18:00-02:00 Utolsó látogatás a Képtár-
ban, Herman Ottó Múzeum

18:00-02:00 ÁsványKvíz – játékos baran-
golás „A Kárpátok ásványai” kiállí-

tásban, „Pannon-tenger Múzeum” kiál-
lítóépület

18.00-02.00 Játsszunk bábszínházat! – 
múzeumpedagógiai foglalkozás, Thá-
lia-ház (Színészmúzeum)

18.00-02.00 Egy éjszakára újra kinyitja 
kapuit az egykori Lézerpont Látvány-
tár, Folk Complex – Néprajzi kincsestár 
(egykori Lézerpont Látványtár)

18.00-02.00 Tűzzel-vassal – tárlatvezetés, 
Miskolci Galéria – Petró-ház

18:00 Művészetbarátok az Alkotóházért! - 
A Harmónia jegyében – hangverseny, 
Miskolci Galéria

18.30, Beri Áron gitáros koncertje, Szabó 
Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár

19.00–20.00 Mintha Zenekar, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

19.00-20.00 Vívásbemutató a Miskolci 
Szablyavívó Iskola részvételével, Mis-
kolci Galéria – Petró-ház

19:30-21:30 Legyél te is dinószelídítő! - 
interaktív családi show-műsor, „Pan-
non-tenger Múzeum” kiállítóépület

20.00–20.40 Klassz-jazz, Szabó Lőrinc 
Idegen nyelvi Könyvtár

20:00-21:00 Misztériumjátékok a késő kö-
zépkorban – Benkő Gábor előadása, 
Thália-ház (Színészmúzeum)

20:00-21:30 Alapítás [a város helyének 
szelleme] – kiállításmegnyitó, Mis-
kolci Galéria

21.00–22.30 Róka Lánya, Szabó Lőrinc 
Idegen nyelvi Könyvtár

21:00-02:00 Zenés Gasztroudvar, Miskol-
ci Galéria

21:30 Kortárs Labor Miskolc, Miskolci Galéria
21.50 Hávdála a Miskolci Zsidó Hitközség 

látogatóközpontjában, Kazinczy u. 7.
22.00 (hajnali kettőig óránként) Tárlatveze-

tés Miskolci Zsidó Hitközség imaházá-
ban, Kazinczy u. 7.

22.00 Kerecsen zenekar koncertje a Herman 
Ottó Múzeum központi épülete előtt

22:30 The Acoustic Affair-koncert, Mis-
kolci Galéria

22:00-00:30 Szabadulj az idő fogságából! - 
szabadulószoba-jellegű kalandjáték, „Pan-
non-tenger Múzeum” kiállítóépület

23.00 Before The Last, Szabó Lőrinc Idegen-
nyelvi Könyvtár

JÚNIUS 26., vasárnap
18.00 Jótékonysági orgonakoncert és 

énekest, miskolctapolcai református 
templom

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem:  JÚNIUS 16-22., csütörtök-szerda: 16:30 és 19:30 
Jurassic World: Világuralom | JÚNIUS 23-29., csütörtök-szerda: 16:30 és 19:30 Elvis

• Művészetek Háza, Béke-terem: JÚNIUS 16-22., csütörtök-szerda: 17:00 Toxikoma (kivé-
ve 18-án), 19:30 A keltetés | JÚNIUS 18., szombat: 17:00 Julieta | JÚNIUS 23-29., csütör-
tök-szerda: 17:00 George Michael – Freedom – vágatlan változat (kivéve 25-én), 19:30 
Kung Fu Zohra | JÚNIUS 25., szombat: 17:00 Párhuzamos anyák

• Cinema City: JÚNIUS 16-22., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – A játszma | 
A rosszfiúk | Az elveszett város | Doctor Strange az őrület univerzumában | Jurassic World: 
Világuralom | Encanto | Katinka | Lányok Dubajban | Pipiana Hoppsz és a Sötétség Hörcsö-
ge | Pirula Panda | Sonic, a sündisznó 2 | Top Gun Maverick | A keltetés | Lightyear

MOZIMŰSOR

Ismét múzeumok éjszaká-
jára várja a látogatókat a 
Herman Ottó Múzeum: hat 
helyszínen kitolt nyitvatar-
tással, izgalmas programok-
kal.

Itt a nyári meleg, ám míg 
mi kigomboljuk az ingeket, 
a Hermann Ottó Múzeum-
nál (HOM) újragombolkoz-
nak – már ami a múzeumok 
éjszakájának idei szemléle-
tét illeti, amit a címbe is be-
lefoglaltak. Konkrétan és szó 
szoros értelemben is értendő 
a kifejezés mind a programok 
terén, mind a Grafit Galéria 
bolt eseményre készült kíná-
latának grafikai megoldásait 
tekintve: Herman Ottó profil-
ja is eddig még nem látott stí-
lusban született újjá.

A múzeumi világ legna-
gyobb hazai eseménye júni-
us 25-én a járvány előtti ha-
gyományos formában várja 
a – remélhetőleg a pandémia 
előtt megszokott számú – kö-
zönséget. Ezt Miskolcon is ki-
tolt nyitvatartással és új hely-
színekkel tetézik.

A legnagyobb dobása az es-
tének valószínűleg az, hogy 
az évek óta zárva tartó Lé-
zerpont Látványtár – új ne-
vén Folk Complex – egykori 
kiállításaival is bekapcsoló-
dik a rendezvény forgatagá-
ba. Itt pedig illik néhány má-
sodpercnyi feszült csöndet 
tartani, vagy ideképzelni egy 
fokozódó erejű dobpergést, 
mert: a Barna György nevé-
hez fűződő, teljes mérték-

ben egyedülálló népviseleti 
gyűjtemény és a kismestersé-
gek-kiállítás újra megtekint-
hetővé válik a múzeumok 
éjszakáján! Azért is nevez-
hető unikálisnak ez az alka-
lom, mert a HOM szakembe-
rei folyamatosan dolgoznak a 
gyűjteménnyel, így a mostani 
állapotában csak június 25-
én láthatják az érdeklődök.

A múzeum legnagyobb 
egybefüggő alapterülettel 
rendelkező kiállítótere a Pap-
szer 1. volt, ami 2019 márci-
usában bezárta kapuit. Ezt 
szerették volna pótolni: egy 
épülettel odébb, a Papszer 2. 

szám alatt (az Avasi templom 
mellett) egy régészeti kiállí-
tást leletét lehet majd meg-
tekinteni, ez az Ábrány Ara-
nya nevet viseli. Ugyanennek 
a helyszínnek az udvarán 
Pusztainé Fischl Klára mutat 
be egy középső bronzkori le-
letet, amihez hasonló eddig 
csak egy került elő eddig az 
országban: egy bronzkori la-
kóhely falmaradványa. A lá-
togatók egy nagyméretű és 
meglehetősen látványos kiál-
lításra számíthatnak.

A sokszínű programka-
valkádból érdemes kiemelni 
még a Herman Ottó Múzeum 

főépületének rendezvényeit. 
Utoljára lehet például meg-
tekinteni a képtár mostani 
kiállítását, de az összes többi 
tárlat is nyitott az érdeklődők 
előtt. A „Legyél te is dínósze-
lidítő!” egy interaktív családi 
show, aminek során együtt 
kalandozhatnak szülők és 
gyerekek. Emellett egy sza-
badulószoba mintájára épült 
kihívást lehet teljesíteni: az 
idő csapdájába esett Herman 
Ottó bőrébe bújva oldhatunk 
meg különböző rejtvényeket 
a mezozoikumból indulva 
egészen a 19. századig.

BÁJER MÁTÉ

Újragombolt hagyományok

Tavaly is érdekes programokkal várták az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján. Fotó: MiNap-archív/Juhász Á.

Újra örülhetnek az opera 
szerelmesei, mert a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar június 
30-án egy nagyszabású gála-
esten vonultatja fel a műfaj 
kiválóságait.

Ismét Miskolcon az olasz 
karmester, Lorenzo Castriota, 
aki néhány éve már visszaté-
rő vendége a Miskolci Szim-
fonikusoknak. A dirigens 

újra egy csokorra való cso-
dás operával érkezik, illetve 
világszínvonalú énekesekkel 
(Burçin Savigne – szoprán, 
Asude Karayavuz – mez-
zoszoprán és Chung-Man Lee 
– tenor).

Az együttesben tavalyi 
olaszországi turnéján fogal-
mazódott meg, hogy Mis-
kolcon is van létjogosultsága 
egy-egy nagyszabású opera-

gálaestnek, kárpótolván kicsit 
ezzel az Operafesztivál törzs-
közönségét. Decemberben egy 
kifejezetten olasz tematiká-
jú koncerttel örvendeztették 
meg a nagyérdelműt, idén pe-
dig egy igazán színes progra-
mot hoznak el a hazai közön-
ségnek.

Nagy gyakorlata van már az 
operajátszás terén a Miskolci 
Szimfonikus Zenekarnak, és 

mindig szívesen kirándul az 
operák világába.

„Mégis egy ilyen gálaest igen 
színes zeneileg, hiszen a szer-
zők is sokfélék. Teljesen más-
féle odafigyelést igényel, mint 
mondjuk egy szimfónia elját-
szása, izgalmas kihívást jelent a 
zenekar számára egy-egy ilyen 
koncert” – mondta Szászné Pó-
nuzs Krisztina, a zenekar ügy-
vezetője.                                   MN

Megint az operáé lesz a főszerep
Hirdetés

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
június 19-én, vasárnap, 16 
órától a diósgyőri római 
katolikus templomból 
közvetítenek. A szentmi-
sét bemutatja: Carlos Sirer 
Melis atya.

A tapolcai sziklakápolna Jé-
zus Szíve-búcsúja június 24-
én, pénteken lesz. A 18 órakor 
kezdődő szentmisét Futó Béla 
piarista tanár mutatja be. A pe-
recesi Jézus Szíve templom bú-
csúja június 24-én, pénteken 

este 18 órakor lesz. A szent-
misét Jorge Luis Altamirano 
Mendez, a mezőkövesdi Szent 
László-templom káplánja ce-
lebrálja. A Martinkertváro-
si Egyházközség búcsúja jú-
nius 26-án, vasárnap lesz. Az 
ünnepi szentmise 11 órakor 
kezdődik, melyet Rigó Jenő SJ, 
Avas-déli plébános mutat be.

Június 24. és 26. között 
rendezik meg a MIÉRTT 
- Keresztény Fesztivál Mis-
kolcért című rendezvényt a 
diósgyőri református temp-
lom kertjében.

HARANG-HÍREK

Miskolc város közigazgatási területén 

díszfák növényvédelmi  
permetezését végezzük  

2022. 06. 18. és 2022. 06. 30. között.

Az alábbi szerek felhasználásával:
Runner 2 F, Mospilan 20 SG,

Nonit, Topas 100 EC, Wuxal Super

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.
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Elköltözött régi helyéről a június 10-e és 11-e között megrendezett XVI. Miskolci Fröccsfesztivál, bár nem ment messzire: a kisavasi első sorról a Nagya-
vasra helyeződtek át a programhelyszínek. Az est kiemelt szakmai programja volt az idén tízéves Gallay Kézműves Pince „10 év a poharakban, 10 év 
szavakban” elnevezésű kóstolója, amelyen az elmúlt évek kiemelkedő, Michelin-csillagos éttermeket megjárt kultikus borait, történeteket interaktív 
borbemutató keretében ismertetett Borbély Roland alapító borász. Az igazi századfordulós polgári hangulatot pedig utcazenészek és egyéb fellépé-
sek koronázták meg. Mint például az Avasi Monddmártre, amely slam poetryt és irodalmi programokat is kínált a Polgármester Pincében egy csipet-
nyi Montmartre-ot a Nagyavasra csempészve. Fotó: Juhász Ákos

Csipetnyi Montmartre az Avason

Gazdikereső
Ezen a héten Bucit (6078.), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, 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.

6078. Buci
Bekerülés helye: Árok u.
Fajta: keverék
Kor: 10 hónap
Neme: hím
Szín: világosbarna
Súlya: 16,40 kg

Buci egy játékos fiatal kölyök, 
tele energiával. Nagy mozgás
igénye miatt aktív életmóddal 
rendelkező gazdi jelentkezését 
várják, aki cserébe egy végtele
nül kedves és ragaszkodó négy
lábút tudhat majd magáénak.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Szeretne már végezni egy kel-
lemetlen feladattal, de még egy utolsó, mindent el-
döntő próba vár önre. Ha ezen jól szerepel, akkor az 

eddigi munkája eredménye is megduplázódhat.

Bika (04. 21.–05. 21.) Nem mindig könnyű az ön szá-
mára kimutatni az érzelmeit, de most kénytelen lesz 
feltárni őket valaki előtt, ha azt akarja, hogy megértse, 

mennyire fontos is ő a számára. Ne féljen a csalódástól!

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Nehezére esik most figyelni, 
valami leköti minden gondolatát. Lehet, hogy jobb, ha 
elhalasztja azokat a döntéseket és feladatokat, amelyek 

nagy koncentrációt igényelnek.

Rák (06. 22.–07. 22.) Általában kerüli a konfliktust, 
most mégis vitás helyzetbe kerülhet valakivel, akiről 
úgy érzi, igazságtalanul vádolt meg. Először talán meg-

ijesztheti, hogy kiereszti a hangját, de végül örülni fog.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) A héten minden a tervei 
szerint alakul, úgy halad a feladatai között, mint kés a 
vajban, pillanatok alatt megoldja a problémás ügyeket, 

és átlátja a váratlan helyzeteket is. Sőt, még a romantikára is jut ideje.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Nem érdemes a munkahe-
lyi terheket hazavinnie, hiszen ott már úgysem tehet 
semmit a megoldásukért. Ha a családjával van, akkor 

próbáljon rájuk figyelni és kikapcsolni kicsit.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Megbizonyosodhat arról, 
hogy valaki, akinek bizalmat és szeretetet szavazott, 
rászolgál az érzéseire, és ön mellé áll, amikor szüksége 

van rá, ez pedig segít átlendülni a holtpontokon is.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Minél jobban próbál most 
ragaszkodni valamihez, annál több esélye van arra, 
hogy eltaszítsa magától. Legyen türelemmel, és várja 

ki, amíg eljön az ön ideje!

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Mindent eltervezett és ki-
számított, de a tervéhez még hiányzik egyetlen lépés, 
egyetlen tényező. Bízzon a legjobbakban, de készüljön 

fel arra is, ha a dolgok nem az elképzelései szerint alakulnának.

Bak (12. 22.–01. 20.) Olyantól fél, amire nem lenne 
oka, és ha szembenéz az aggodalmaival, rá fog jönni, 
hogy már régen nem lakik mumus az ágya alatt. Csak 

az első lépés lesz nehéz, utána minden könnyebb lesz.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Szeretne egy kicsit kikap-
csolódni, elengedni magát, de úgy tűnik, nehezen ta-
lál társaságot ehhez. Gondoljon a régi barátaira, köztük 

biztosan lesz valaki, akire most is számíthat.

Halak (02. 20.–03. 20.) Nehezen hoz döntéseket, 
mert mindig minden lehetőséget alaposan megrág, ez 
a képessége azonban most jól jöhet, ha olyan kérdés-

ben kell döntenie, aminek kettős kimenetele lehet.

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022. jú-
nius 22. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A he-

lyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. 
A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 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.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

SudokuAkkor és most. A Népkerti Vigadó terveit Adler Károly készítet-
te el 1898-ban, de az épület csak 1903. április 24-ére készült el, 
első hivatalos rendezvénye június 7-én volt. A „nagy hodály”-ként 
jellemzett éttermet nem lehetett sokáig gazdaságosan üzemel-
tetni, ezért sportfunkciókat telepítettek a kihasználatlan épü-
letrészekbe. Az épület átépítési terveit Hajós Alfréd készítette 
el 1926-ban, megújulva 1927-ben nyitották meg, ekkor nyerte 
el az épület mai külső megjelenését. A 20. század második felé-
ben a Vigadónak sokáig nem volt irodalma, az 1960-as –1970-es 
években kerthelyiségében táncestes szórakozóhelyként műkö-
dött. 1985-ös hír szerint már nem működött, állaga folyamatosan 
romlott. 1995-től kezdődően Puskás Péter tervei szerint felújítot-
ták, a belső terek díszítése és berendezése Fata György munkája 
volt. A Népkerti Vigadót 1997. január 30-án avatták fel újra. 2017 
januárjában Barkóczi István, a FUX kábelgyár és a City Hotel Mis-
kolc tulajdonosa vette meg a Vigadó épületét, és átfogó felújítást 
hajtott végre. (Dobrossy István szövege Sáfrány Gy. József ké-
peslapja, Mocsári László fotója)

Ha a terjesztéssel kapcso-
latban problémát tapasz-
talnak, kérjük, jelezzék ezt 
hétköznap 8-16 óráig a 
+36 70 663 1261-es tele-
fonszámon nevük és elér-
hetőségük megadásával. A 
problémát igyekszünk mi-
hamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

Miskolci Napló
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