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SUPERBRANDS-DÍJ A MIREHU-NAK. Idén tizennyolcadik alkalommal ítélte oda a Superbrands Magyaror-
szág Szakértői Bizottsága a Superbrands-díjakat. A jelölés kizárólag szakmai szempontok alapján törté-
nik, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet. Ezen neves elismerés díjazottjai közé került a MiReHu 
Nonprofit Kft. A MiReHu Nonprofit Kft. nagyon büszke arra, hogy újabb pozitív visszaigazolást nyert a 
tevékenysége, hiszen az éven már két hazai környezetvédelmi témájú díjat is nyertek. Ezek az elisme-
rések még inkább arra ösztönzik a társaságot, hogy innovatív szemléletformáló tevékenységüket és a 
szolgáltatásaikat tovább építsék. A fotón balról Kövesdy Gábor márkamenedzser (Superbrands), jobbról 
Ladányi Roland ügyvezető (MiReHu Nonprofit Kft.) Fotó: magánarchívum

A környezetünknek túl kell élni minket – Bazin Levente 
önkormányzati képviselő elkötelezetten kiáll a tudatos 
környezetvédelem és a zöldpolitika mellett.

Ezért fogadott örökbe a 
Városgazda akciója kereté-
ben madárodút, és a hétvé-
gén meg is látogatta a kis al-
bérlőket. A madárlak egyéves 
gondozását és karbantartását 
a Városgazda végzi, nekünk 
pedig annyi a dolgunk, hogy 
örüljünk a természet közelsé-
gének és annak, hogy segít-
jük, óvjuk a minket körülve-
vő élőlényeket.

Az önkormányzati képvi-
selő felhívta a figyelmet arra, 
hogy a környezetünk védel-
mét elkezdeni sohasem késő, 
de a legjobbat akkor csele-
kedjük, ha már a legfiatalabb 
generációt is aktívan bevon-
juk a szemléletformálásba. A 
madárodú örökbefogadása 
pedig kiváló alkalom erre.

Segíts egy madárodút gondozni! 

A NYÁR KEDVENCE 

Kedvezményesen válthatják ki a patikákban
A miskolci óvodákban, 
bölcsődékben is lesz élet-
mentő injekció.

A közelmúltban életet men-
tett egy óvónő az úgynevezett 
EPIPEN injekcióval, amely 
súlyos allergia kezelésére szol-
gál. A szakemberek szerint, 
ha ezt az injekciót nem kap-
ta volna meg a gyerek, akkor 
belehalt volna az allergiás ro-
hamba, mint ahogy január-
ban egy hétéves kisfiúnál meg 
is történt a tragédia. Ezen tör-
ténetek kapcsán lett kiemelt 
kérdés: lehet-e, legyen-e min-
den oktatási-nevelési intéz-

ményben úgynevezett EPI-
PEN injekció. Ez szolgál arra 
ugyanis, hogy az úgynevezett 
anafilaxiás sokkot, ezt a rend-
kívül súlyos, akár halálos ki-
menetelű allergiás reakciót 
azonnal, helyben kezelni le-
hessen, vagyis megakadályoz-
ni a tragikus kimenetelt.

A miskolci önkormányzat 
is felmérte a helyzetet; félszáz 
óvoda, illetve bölcsőde üze-
mel a helyhatóság kezelésé-
ben. Mint az elmúlt hetekben 
nagy nyilvánosságot kapott 
szakmai ajánlások megad-
ják: intézményenként két-két 
adagra van szükség az EPI-

PEN-ből (pontosabban au-
toinjektorokból vagy önin-
jektorokból: ezek egyszerűen 
használható orvostechnikai 
eszközök, amelyekben elő-
re töltve adrenalin található), 
szavatosságuk pedig egy-más-
fél év. A felmérések nyomán a 
napokban megszületett a dön-
tés. Varga Andrea, a szociá-
lis szféráért is felelős miskol-
ci alpolgármester közzétette: 
Miskolc biztosítja a kérdéses 
eszközt, illetve szert minden 
hatálya alá tartozó óvodában 
és bölcsődében a gyerekek 
egészségének megóvása érde-
kében. Az életmentő injekci-

ókból minden intézményben 
két darab lesz kihelyezve.

Fontos tudni: július 1-jétől 
az EPIPEN, valamint EPI-
PEN junior készítményeket 
a betegek 70 százalékos tá-
mogatással 5080 forintért, az 
igazolt allergiával rendelkező 
betegek kiemelt támogatás-
sal 300 forintért válthatják ki 
a patikákban. Mindezek el-
lenére a városi óvodáknak és 
bölcsődéknek azért szüksé-
ges beszerezniük ezt a készít-
ményt, hogy olyan esetekben, 
amikor hirtelen jelentkezik 
az allergiás sokk, életet ment-
hessenek.

Bazin Levente kiáll a zöldpolitika mellett. Fotó: Horváth Csongor

Ha nyár, akkor lángos. Hiába emelkedett ennek is 
az ára brutálisan az utóbbi hónapokban, mégsem 
múlhat el strandolás nélküle. Fotó:Juhász Ákos

MÁR A TURISTA SEM ANNYI, 
MINT A RÉGI IDŐKBEN
Riport a 4. oldalon

VÁR ÁLLOTT, MOST DISNEYLAND   
Riportsorozat első része a 3. oldalon

A KULTÚRA FELLEGVÁRA
Tudósítás az 5. oldalon

Azért kellett időközit kiírni, 
mert a 3-as számú egyéni vá-
lasztókerület képviselője lis-
tán bekerült a parlamentbe. 

A Helyi Választási Bizott-
ság szerdán kitűzte a válasz-
tás időpontját. Újra szavaz 
Miskolc szeptember 25-én, a 
választási értesítőket augusz-
tus 5-éig kiküldik, 6-ától tud-
ják átvenni az ajánlóíveket 
a pártok, amiket augusztus 
22-éig kell majd leadniuk. A 
kampányidőszak augusztus 
6-án kezdődik. A miskolci 
3-as számú egyéni választóke-
rület korábbi önkormányzati 

képviselője, Hegedüs Andrea 
listán bekerült a parlamentbe. 
Itteni mandátumáról május 
végén mondott le az összefér-
hetetlenség miatt.

A bizottság döntött arról 
is, hogy Orosz Gábor legyen 
az elnökhelyettes. A tagság a 
2019-es megválasztásuk óta 
jelentősen változott: Kárpáti 
Zoltán és Schmidtné Törő 
Irén 2020 szeptemberében le-
mondott tagságáról, Fellegvá-
ri Zoltán lépett be a helyükre, 
viszont ő tavaly júniusban el-
hunyt. Elnökhelyettesi tiszt-
ségére most tehát új tagot vá-
lasztott a bizottság.       KUJAN I.

Szeptemberi időközi  
választás Miskolcon

A családokat segítő, számot-
tevő könnyítéseket jelentet-
tek be a miskolci közösségi 
közlekedésben.

A kormány által elrendelt 
veszélyhelyzet miatt nem tud-
ta bevezetni az MVK Zrt., de 
július 1-jétől elérhetővé válik 
Miskolcon a kisgyermekes-
bérlet és az új, 60 perces jegy 
– jelentette be hétfőn Veres 
Pál polgármester és Demeter 
Péter, a miskolci közlekedési 
vállalat vezérigazgatója. A kis-
gyermekesbérletet a minden-
kori tanuló- és nyugdíjasbérlet 
áráért – tehát jelenleg 4300 fo-
rintért – válthatják majd meg 
a GYES-ben és GYET-ben ré-

szesülő miskolci kismamák. 
A 60 perces jegy pedig elővé-
telben vagy mobilon vásárolva 
550, míg automatából ennél is 
kedvezőbb áron: 530 forint-
ba kerül majd július 1-jétől. 
– A mostani, rekordmértékű 
infláció és a meredeken emel-
kedő árak közepette komoly 
megtakarítást érhetnek el a 
családok – mutatott rá Mis-
kolc polgármestere. – Az új 
jegy- és bérlettípussal éppen az 
volt a város célja, hogy segítse 
a miskolciakat, a miskolci csa-
ládokat. Emellett szeretnénk 
vonzóbbá tenni a közösségi 
közlekedést, hogy ezáltal zöl-
debbé, fenntarthatóvá váljon 
a megyeszékhely.                   K. I.

Kisgyermekesbérlet 



A polgármesteri hivatal köz-
szolgálati tisztviselőit ün-
nepelték csütörtökön, közel 
húszan vehettek át munkáju-
kért valamilyen elismerést a 
városháza dísztermében.

Zsigmond Ferenc 1986-tól 
dolgozik a miskolci polgármes-
teri hivatalban. Ahogy kell, vé-
gigjárta a ranglétrát, többszöri 
szervezeti átalakítás után éve-
kig csoportvezetőként biztosí-
totta és jelenleg is biztosítja a 
hivatal mindennapi zavartalan 
működését, üzemeltetését.

– Minden nap új kihívás elé 
állít az élet – mesél változatos 
munkájáról a Jogi, Igazgatási 
és Szervezési Főosztályhoz tar-
tozó üzemeltetési és szervezési 
osztály ellátási csoportjának ve-
zetője. – Ha csőtörés van vala-
hol, vagy csak papírt, írószert 
kell beszerezni, azonnal engem 
hívnak. Minden nap mást és 
mást csinálok. A munkatársa-
immal azt szoktuk mondani, 
hogy az az igazi dicséret szá-
munkra, ha nem kapunk sok 

telefonhívást – ez ugyanis azt 
jelenti, hogy működik, jól mű-
ködik a hivatal.

Most, a közszolgálati tiszt-
viselők napján Életműdíjat ve-
hetett át. A méltatás szerint az 
eltelt évtizedek alatt munkáját 
mindig a pontosság és a meg-
bízhatóság jellemezte; kivételes 
szorgalommal, odaadóan, lel-
kiismeretesen látja el feladatait. 
A hosszú évek alatt megszerzett 
tapasztalatait és szakmai tudá-
sát önzetlenül osztja meg fia-
talabb munkatársaival. Immár 
35 éves, kiemelkedő színvonalú 
munkavégzése példaértékű el-

kötelezettségéről és kitartásáról 
tanúskodik. Segítőkész, együtt-
működő, jó közösségi szelle-
mű munkatárs, akit szakmai 
felkészültsége és személyes tu-
lajdonságai együttesen tesznek 
méltóvá a díjra.

– Nagy öröm számomra, 
hogy ilyen formán is elisme-
rik az itteni munkámat. De ez 
nem pusztán az én érdemem: 
a munkatársaim nélkül ez nem 
ment volna. Mindig számítha-
tok rájuk, kölcsönösen segítjük 
egymást – teszi hozzá.

A hivatal munkatársait – és 
közöttük a díjazottakat (nevei-

ket a cikk végén olvashatja) – a 
város vezetője köszöntötte elő-
ször. Veres Pál polgármester ar-
ról a jó munkahelyi közösségről 
beszélt, ami jellemzi a polgár-
mesteri hivatalt. Az itt dolgozók 
– fogalmazott – elhivatottak és 
alázattal végzik a dolgukat, an-
nak ellenére is, hogy nem min-
den esetben akkora mértékű 
az elismerés, mint amekkorát 
megérdemelnének.

– Mindenki a jó teljesít-
ményre törekszik, de kérem, 
hogy tartsunk ki szeretett vá-
rosunkért, a miskolci polgáro-
kért; végezzük továbbra is azt 
a feladatot, amire felesküdtünk 
– fogalmazott Veres Pál, aki 
végül a közösségi szellem erő-
sítését, a minőségi munkavég-
zést, a tisztelet megadását egy-
más iránt és a polgárok iránti 
elhivatottságot kérte tovább-
ra is a polgármesteri hivatal 
munkatársaitól.

Ignácz Dávid jegyző szintén 
köszönetét fejezte ki az elmúlt 
hónapok megfeszített mun-
kájáért, azt mondta, „helyt-

álltunk” a világjárvány és az 
orosz-ukrán háború idején is. 
Kiemelte, a nagy elődök mun-
kamorálját kívánja követni a 
továbbiakban is: ez precizitást, 
pontosságot, a kollégák iránti 
tiszteletet és az ügyfelek ma-

ximális megbecsülését jelenti. 
A díjak átadása után egy kul-
turális programmal is kedves-
kedtek a polgármesteri hivatal 
munkatársainak a Művészetek 
Házában.

KUJAN ISTVÁN
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A köz szolgáit köszöntötték

A kitüntetettek és a kitüntetők. Fotó: Mocsári László

Akikre büszkék lehetnek a munkáltatók és az ügyfelek
Elismerő oklevelet vehetett át:
Busák Mária, a Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály önkor-

mányzati és igazgatási osztályának önkormányzati ügyintézője
Derzsényi Diána, a polgármesteri kabinet személyi titkára
Szántóné Pásztor Ibolya, a Gazdálkodási Főosztály pénzügyi osz-

tálya számviteli csoportjának számviteli ügyintézője
Bodgálné Zichar Gyöngyi, a főépítészi kabinet városépítészeti 

ügyintézője
Marosi Csaba, a Lakosságszolgálati Főosztály hatósági osztálya 

igazgatási csoportjának ügyintézője
Lipuszné Lukács Erzsébet Zsuzsanna, a Gazdálkodási Főosztály 

adóosztálya adóeljárási csoportjának adóügyi ügyintézője
Márton Ádám, a polgármesteri kabinet személyi titkára
Oláhné Vojtovics Tímea, a Városfejlesztési Főosztály városüzemel-

tetési és műszaki osztályának koordinációs ügyintézője

„Jó munkáért” elismerő oklevelet vehetett át:
Makranczi Erzsébet, a Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály jogi 

osztályának jogi ügyintézője
Gibolya Zoltán, a Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály jogi osz-

tályának csoportvezetője
Simkó Erika, a Lakosságszolgálati Főosztály szociális és közneve-

lési osztályának csoportvezetője
Bocsa Marianna, a Lakosságszolgálati Főosztály szociális és köz-

nevelési osztálya szociális ügyintézője
Csenge Aranka, a Gazdálkodási Főosztály pénzügyi osztálya költ-

ségvetési csoportjának költségvetési ügyintézője

„Az év köztisztviselője” elismerésben részesült:
Zsiros Andrea, a Gazdálkodási Főosztály adóosztályának osztály-

vezetője
Takács Györgyné, a Gazdálkodási Főosztály pénzügyi osztálya 

számviteli csoportjának számviteli csoportvezetője
Divinyiné Kovács Irén, a Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály 

főosztályvezető-helyettese
Angyalné Soltész Kitti, a Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály 

jogi osztályának osztályvezetője
Demeter Attila, a Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály üzemel-

tetési és szervezési osztályának osztályvezetője

Életműdíjban részesült:
Zsigmond Ferenc, a Jogi, Igazgatási és Szervezési Főosztály üze-

meltetési és szervezési osztálya ellátási csoportjának csoport-
vezetője.

Kiváló munkahelyi közösség
A köztisztviselők és kormánytisztviselők napját (korábbi nevén a 

köztisztviselők napja) minden évben július 1-jén ünnepeljük. 1992-
ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szó-
ló törvény, ennek emlékére négy évvel később, 1996-ban a Magyar 
Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdemé-
nyezte, hogy Magyarország területén július 1-jén ünnepnapot tart-
sanak. 1997-től ünnepeljük, de ekkor még a köztisztviselők napjá-
nak hívták. 2011 júniusában az Országgyűlés úgy határozott, hogy 
július 1-je a kormánytisztviselők napja is legyen, így ekkortól kezdve 
az ünnep neve a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja lett.

Miskolci lakosok, autósok 
tízezreit érinti az Y-híd  
és „csatolt” részeinek az 
építése.

A munka haladtáról bejá-
rást tartottak kedden a Velünk 
a Város-frakció képviselői a 
gigaprojektnél. A Király és a 
Vörösmarty utca csomópont-
jában lévő turbókörforgalom 
a kivitelező NIF Zrt. szerint 
októberre készen lehet. Hasz-
nálatba azonban csak később, 
november végén, december 
elején, az Y-híddal együtt ve-
hetik majd az autósok. 

Fodor Zoltán a keddi bejá-
rásnál azt emelte ki, hogy öt-
letgazdaként fontos tájékozód-
ni az építkezés előrehaladtáról. 
– Úgy gondolom, kötelessé-
günk rajta tartani a szemün-
ket, mert bár állami projekt, 
de nekünk a miskolciak érde-
ke az első – fogalmazott a Ve-
lünk a Város önkormányzati 
képviselője. Aszfalt fedi már 
az utat, jól kivehető az Y-for-
ma központi magja is – itt vá-
lik ketté az út. 

– Reméljük, minél hama-
rabb át tudják adni a hidat a 
miskolciaknak, már nagyon 

várja mindenki – emelte ki Si-
mon Gábor, a Velünk a Város 
frakcióvezetője, aki egyúttal 
azt is megjegyezte a bejárás vé-
gén, hogy – ebben a formában 
– továbbra sincs száz százalé-
kig meggyőződve a beruházás 
szükségességéről. – Össze kel-
lene kötni a hidat a József At-
tila utcával, és így az autópá-
lyával. Erre vannak ígéretek, 
de ezek egyelőre ezen a szinten 
állnak – tette hozzá.

Tavaly júliusban valóban be-
jelentették, hogy a tervek sze-
rint 2025-ben megkezdődhet 
egy, az Y-hidat a József Atti-
la utcai nagy körforgalommal 

összekötő, kétszer két sávos, 
végig a felszínen vezetett főút 
építése. A három kilométeres 
szakasz a híd keleti ágától in-
dulva, új nyomvonalon elha-
ladna a Tiszai pályaudvar előtt, 
majd a Szinva és a vasúti terü-
letek között folytatódna kele-
ti irányban, míg el nem éri a 
Fonoda utcát. Ezen folytatód-
na a nyomvonal, annak szin-
tén kétszer kétsávosra való át-
tervezésével. A Csokonai utca 
csatlakozása előtt északra for-
dulna az új nyomvonal, és a 
Sajón, egy új hídon átvezetve 
érné el a meglévő nagy körfor-
galmat a József Attila utcán. 

– Ezek az ígéretek számomra 
nagyon homályosak még. A 
folytatást mindenesetre elkép-
zelhetetlennek tartom városi 
projektként, maximum állami 
beruházásként. Így továbbra is 
óriási kérdőjel bennem ennek 
a gigantikus beruházásnak a 
szükségessége. A régi martin-
kertvárosi híd megmarad, amit 
nem értek. De aggodalomra ad 
okot az is, hogy vajon be fog-e 
válni Miskolcon a turbókörfor-
galom – sorolta a frakcióvezető.

A hosszú hónapok óta tar-
tó beruházás miatt egyre fogy 
a martinkertvárosiak, a szir-
maiak türelme a terület ön-
kormányzati képviselőjének 
tapasztalatai szerint. Cselé-
né Figula Edina azt mond-
ta, ez érthető, ráadásul kevés 
információt kapnak. – Nem 
tudhatjuk azt sem pontosan, 
milyen eredménye lesz a be-
ruházásnak. De tartom, amit a 
kezdetekkor is mondtam: va-
lahol el kell kezdeni. Az Y-híd 
lehet egy jó alap, és talán eljön 
majd az az idő is, amikor Mar-
tinkertvárosba egy többsávos 
út vezet – jegyezte meg az ön-
kormányzati képviselő.

KUJAN ISTVÁN

Már nagyon várják az épülő Y-híd átadását

A miskolci városatyák megtekintették az Y-hidat. Fotó: Horváth Cs.

Egy alapítvány, több küldetés
A Dr. Hilschler Rezső Szociális 
Közalapítvány befolyt támoga-
tásaiból évek óta segíti a rászo-
rultakat, támogatja a Szépko-
rúak Házát.

Idén a covid-árvák megse-
gítésére krízisalapot is létreho-
zott a szervezet. A közalapít-
vány korábban is szerteágazó és 
többrétegű küldetéssel bírt, ám 
2020-ban, amikor annak élére 
új kuratóriumi elnök került, to-
vább tudták bővíteni tevékeny-
ségi körüket. Szegedi Judit Ka-
talin nevéhez fűződik például 
a Szépkorúak Filmklubjának 
elindítása, aminek köszönhe-
tően 2021-ben az idősek havi 
két alkalommal is ingyenesen 
látogathattak a moziba. A ha-
gyományt megtartva idén júli-

usban kiszélesítették azt, miu-
tán négy szombaton keresztül 
„Gyerünk a moziba be! Mozi 
kicsiknek és nagyoknak!” cím-
mel tartják rövidesen a Művé-
szetek Háza Béke termében in-
gyenes vetítéseiket. 

Kiemelt feladatként kezelik a 
Szépkorúak Házának jobbá téte-
lét. Az intézmény jelenleg is fod-
rászattal, fizioterápiás kezeléssel, 
gyógytornával, gyógymasszázs-
zsal és rekreációs szobával ren-
delkezik – mindehhez folya-
matos támogatást és segítséget 
nyújt az alapítvány. Ezenkívül 
decemberi juttatásukon túl a 
miskolci nyugdíjasok a Salka-
házy Plusz program keretében 
ingyenes színházlátogatással is 
gazdagodhatnak majd terveik 
szerint.                     BÓDOGH DÁVID

A Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítványt 2006-ban hozta 
létre Miskolc város a szociálisan rászoruló polgárainak támogatá-
sa érdekében. Célja olyan emberi és anyagi erőforrások bevonása 
Miskolc helyi szociálpolitikai ellátórendszerébe, amely a szociáli-
san rászorult lakosokat segíti. Pályázati lehetőségek megteremté-
sével a szociális ellátórendszer olyan innovatív és modellértékű kí-
sérleteit segíti, amelyek reális szükségletekre alapoznak. Feladata 
a helyi szociálpolitikai döntések szakmai szempontú segítése kü-
lönböző elemző anyagokkal, vizsgálatokkal, és az interszektoriális 
integráció erősítése a szociális szektorban. Emellett a helyi szociá-
lis intézmények EU-kompatibilitását segíti szakértők bevonásával.
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A kutatások alapján erőd 
már a 12. században is állt 
Diósgyőrben. A ma ismert, 
gótikus vár a tatárjárás után 
épült – fénykorát Nagy La-
jos uralkodása alatt élte. Az 
utóbbi években a szemünk 
láttára alakult át – egyre 
markánsabban. Kérdés: elő-
nyére-e? A kultikus épít-
mény II. ütemében zajló (ed-
dig!) 13,5 milliárd forintos 
felújítását taglaló cikkso-
rozatunk első epizódjában 
az építészeti szempontokat 
járjuk körül.

A várrekonstrukció I. üteme 
2013 őszén vette kezdetét. Ak-
kor három bástya újult meg, va-
lamint két szinten visszaépítet-
ték a lovagtermet és a kápolnát 
– a királyné lakosztálya mellett 
pedig még egy kiállítási terem 
is megépülhetett. Sőt, nem sok-
kal később a Lovagi Tornák Te-
rével és a Vásártérrel is megba-
rátkozhattunk.

Ízlésbeli viták
A közvéleményben zajló íz-

lésbéli vitákról már akkoriban 
is értesülhettünk, ugyanakkor 
azt szakmai berkekben kon-
szenzus látszott övezni, hogy 
a felújítás megalapozottnak és 
mértéktartónak bizonyult. A 
lezárult munkálatokat a vár fel-
tárásával több mint négy évti-
zede foglalkozó Lovász Emese 
régész egy 2021 márciusában 
a közösségi felületén közzétett 
írásában a magyar műemlék-
védelem úttörő vállalkozásának 
nevezte – egyúttal rámutatott: 
„a díszítményeiben visszafo-
gott, méltóságteljes képét muta-
tó vár” a döntéshozók egységes 
álláspontja híján mégis torzó 
maradt.

Történt ugyanis, hogy a kor-
mányzat által 2015-ben indított 
Modern Városok Programon 

fellelkesülve 2016-ban a város-
vezetés körvonalazni kezdte a 
II. ütem terveit – ezzel megala-
pozva az évekig tartó, helyen-
ként igencsak viharos szakmai 
egyeztetések időszakát. Lovász 
Emese bejegyzésében emlé-
keztetett: akkor a Műemléki 
Tanácsadó Testület – a műem-
lékfejlesztés kereteinek szétfe-
szítését érzékelve – felvetette a 
„túlépítés” kérdését, s az ille-
tékeseknek azt javasolta, hite-
les és igazolt kutatásokat alapul 
véve bonyolítsák a rekonstruk-
ciót.

A tervek nyilvánosságra ke-
rülésekor helyi kutatók és a 
korszak országosan elismert 
régészei, művészettörténészei 
egyaránt megszólaltak. A job-
bító szándékú észrevételek da-
cára a folyamat mégis megfe-
neklett. Tovább nehezítette a 
konszenzus kialakítását, hogy 
időközben a vár felelős tervező-
je, az önálló utakat járó egyéni-
ségként ismert akkori városi fő-
építész lett. Rostás László 2020 
januárjában a miskolci Man-
dorla Egyesület szervezésében 

tartott előadásában a moder-
nizmust meghaladó, újfajta épí-
tészeti elvárásokra hivatkozott. 
Hosszasan kifejtette a vár múlt-
jával és jövőjével kapcsolatos 
meglátásait. Véleménye men-
tén egy történelmi objektum 
eredetinek vélt állapotába ho-
zatalát a nemzeti identitás erő-
sítése is indokolhatja. Rostás itt 
azt állította: az I. ütem végez-
tével folyamatosan egyeztetett 
a műemlékvédelem meghatá-
rozó nemzetközi és hazai sze-
replőivel. Elismerte azonban: 
mindvégig ragaszkodott ahhoz, 
hogy a formát és a használt 
anyagokat tekintve „történelmi 
egység” jöjjön létre – mindeh-
hez pedig a vár Anjou-kori ál-
lapotát vette alapul.

Koncepciójának kritikusai 
– köztük Lovász Emese is – 
számos konkrétummal hoza-
kodtak elő. A felső- és alsóvár 
közötti sziklákat mesterségesen 
lefedő, betonalapú teraszokat 
vagy épp a 16. századi ágyúál-
lásokból „kinövő” 14. századi 
kaputornyokat is kifogásolták. 
A bírálók a múzeumpedagó-

gia számára létesített tereket is 
mindmáig hiányolják, miután 
úgy hiszik, a vár képzett tárlat-
vezetői révén valósíthatná meg 
a küldetésnyilatkozatában fog-
laltakat: „a Diósgyőri vár oktat 
és nevel történelmünk nagysze-
rű példáival”.

Jog a beleszóláshoz
Az idézett régész utólagos 

megítélése, hogy az évekig tar-
tó egyeztetések során mindig 
felcsillant valamiféle remény, 
hogy az ügy végül jó irányba 
forrja ki magát. – Napjainkban 
a vár nem tulajdona politikai 
pártnak, és nem képezi senki 
személyes tulajdonát sem – zár-
ta helyzetértékelését felszólító 
hangvételű soraival a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje és a 
Pro Urbe kitüntetéssel elismert 
szakember, aki álláspontját az-
óta is fenntartja. Lovász Emese 
szerint nemzeti kincsünk sor-
sába az illetékes testületeken 
kívül joguk lenne beleszólni 
mindazoknak, akiknek a ked-
vére (át)építik azt.

BÓDOGH DÁVID

Vár állott, most Disneyland (I.) Vár állott, most Disneyland (I.) 

Sokaknak nem tetszik a látvány... Fotó: Horváth Csongor

NÉZŐPONT

529 forint. Pontosan emlékszem, ennyibe került 
egy évvel ezelőtt a közeli szupermarketben a 250 
grammos hazai vaj. Egyébként nemcsak erre, ha-
nem minden apró részletre, az ennél jóval lénye-
gesebb apróságokat tőlem szokták kérdezgetni 
otthon és a szerkesztőségben is.

Szóval jól emlékeztem erre az 529 forintra ak-
kor is, amikor valamikor ősszel hirtelen 559-re, 
majd 599 forintra emelkedett az a finom vaj, amiből hetekig ke-
negethetem a vacsorára szánt pirítós kenyereimet. Valamikor ez-
után, év elején jelentette be a kormány előbb a benzinárstopot, 
majd annak a néhány alapvető élelmiszernek a befagyasztott 
árát. Hogy megvédjenek minket.

Aztán lett február, háború, majd elérkezett március, és a hazai 
vajért hirtelen 649, majd 699 forintot kellett már fizetnem. Per-
sze – gondoltam –, befoghatom a számat, hiszen a 2,8-as tej ára 
nem drágult tovább. Kár, hogy én a másfeles zsírtartalmút szere-
tem. Jó, persze a csirkemell ára is ugyanannyi maradt, csak hát 
ritkán érek rá főzni. Az éttermekre, melyekből gyakran rendelek 
menüt ebédre, viszont nem vonatkozik az árstop. De mivel a kor-
mány megvéd minket, az intézkedéseket ekkoriban újabb három 
hónapra meghosszabbították.

729 forint volt a 250 grammos hazai vaj ára, amikor már egy-
re több boltban kezdték el maximalizálni az árstopos termékek-
ből személyenként elvihető mennyiséget, majd 799, egy hét múlva 
pedig már 899 forintot kellett kiadni ugyanazért a vajért. Ekkor 
jöttek a gondok, az ellátási nehézségek a benzinkutaknál, miköz-
ben az árak lassan mindenhol – étteremben, kávézóban, bárban, 
könyvesboltokban, divatüzletekben és a sor folytatható – elszaba-
dulnak. Mert a befagyasztás egyetlen vállalkozóra sem vonatko-
zik. Sem a benzin, sem az élelmiszerek esetében.

999 forint volt a sokat emlegetett vaj, amikor októberig meg-
hosszabbították mindkét árstopot. Sertéscombot és csirkemellet 
már régóta nem minden üzletben lehet találni, mostanra pedig 
már üzemanyag sincs mindenhol, és ha van, akkor is felső limit-
je van annak, amit jóárasítva tankolhatunk. Mármint persze a 
Magyarországon élő magánszemélyek.

Olyan ez az egész, mint amikor szökőár készülődik a tenge-
ren, és az egyik parti nyaraló tulajdonosa önös érdekeiből inkább 
napsütéses tengerpartot ábrázoló képekkel dekorálja ki a víz-
re néző ablakokat éjjel, hogy a fizetővendégei el ne menjenek. A 
nyaralók pedig annak ellenére is maradnak, hogy az oldalsó ab-
lakokon kihajolva már látni a közelgő cunamit. A kiragasztott fo-
tók viszont sokkal szimpatikusabbak, mint a valóság. Vagy mint 
a tavaly megjelent „Ne nézz fel!” című filmben. Ha nem nézünk 
oda, nem jön az üstökös. Ja, de.

A közeli szupermarketben is plakátot tettek ki az ablakra a na-
pokban: Az árstop októberig tart. Én pedig a befagyasztott árú 
termékek megszemlélése után sokáig gondolkodtam a múlt hé-
ten, hogy megengedhetem-e még magamnak a kedvenc vajamat. 
Az ugyanis már 1019 forintba kerül.                             TAJTHY ÁKOS

Ne nézz fel! 

Többe kerül majd a parkolás 
augusztus 1-jétől Miskolcon, 
de a megemelt árak még így 
is jelentősen alacsonyabbak 
nálunk, mint például Deb-
recenben vagy Győrben. A 
többletbevételből új, moder-
nebb eszközökkel frissülhet a 
parkolási rendszer a megye-
székhelyen.

Átlagosan 40 forinttal kell 
majd többet fizetni óránkért, 
a zöld zónában 400 forintról 
440-re, a sárgában 220 forintról 
260-ra nő az óradíj; a kék zóna 
megszűnik, pontosabban átso-
rolják a sárgába, számos sárga 
zónás területet pedig a zöldbe. 
A kombinált bérlet ára 80 ezer 
forintról 100 ezerre, a zöld zó-
nás 60 ezerről 75 ezerre, a sár-
ga zónás bérlet pedig 44 ezer 
forintról 55 ezerre emelkedik. 
Erről a város képviselői a leg-
utóbbi közgyűlésen döntöttek. 
A pontos részleteket és az in-
dokokat már Osváth Zoltán, a 
Miskolci Városgazda Nonprofit 
Kft. ügyvezetője mondta el a 
Miskolc Televízió Kilátó című 
közéleti magazinjában a héten.

– Utoljára éppen tíz évvel ez-
előtt emelkedett a bérletek ára, 
a jegyeké pedig 2017-ben. Így 
aztán arra sem volt pénz, hogy 

fejlesszék az elavult eszközö-
ket. 2005 és 2010 között az or-
szág minden részéből jöttek 
szakemberek Miskolcra, hogy 
a kimagasló színvonalú mis-
kolci parkolási rendszert tanul-
mányozzák. Ez ma már sajnos 
nincs így – mutatott rá.

Éppen azért is tartják fon-
tosnak a díjtételek emelését az 
önkormányzat részéről, hogy 
fejleszthessék az elavult, az au-
tósok számára egyre kevésbé 
komfortos automatákat, egyéb 
eszközöket. A tervek szerint 
például jövő januártól újabb te-
rületeket vonnak be a díjfizető 
övezetekbe, és ezekre tizennégy 
új jegykiadó automatát és jel-
zőtáblákat telepítenének. Ezek 
azonban több mint hetven mil-
lió forintot emésztenek fel. De 

például hamar rendbe kelle-
ne tenni az évtizedek óta nem 
üzemelő beléptetőrendszert is 
a Régiposta utcai parkolóház-
ban. Az ügyvezető elmondta, 
ilyen tételek kezelésére nyújtott 
be pályázatot az önkormány-
zat, de amíg a több százmilli-
ós forrásról nincs döntés, ad-
dig sem tétlenkedhetnek. Ezért 
döntöttek arról, hogy elkezdik 
felzárkóztatni a miskolci árakat 
más nagyvárosokéhoz.

Merthogy jelentős volt eddig 
is a különbség például a debre-
ceni díjtételekhez képest. A na-
pokban aztán az is kiderült – a 
Telex készített erről egy orszá-
gos körképet –, hogy július else-
jétől több nagyvárosban eme-
lik a parkolási díjakat: Győrben 
30–220 százalékos emelésről 

dönthet kedden a közgyűlés, 
Hódmezővásárhelyen 25, Sze-
geden 11 százalékkal kerül 
majd többe a parkolás. Ösz-
szevetésként: augusztus 1-jétől 
Miskolcon 440 forintot kérnek 
majd el egy óráért - Debrecen-
ben, Szegeden és Győrben ez 
a tétel egyaránt 480 forint. A 
kombinált éves bérlet nálunk 
kereken 100 ezer forint lesz - a 
cívis városban 147 ezer forint, 
Szegeden 130 500 forint, Győr-
ben 154 ezer forint, míg Pécsett 
még drágább: 190 ezer forintért 
válthatnak az ottani autósok 
éves bérletet.

– Az itteni emeléssel sem ér-
jük el a debreceni árak 66 szá-
zalékát – hangsúlyozta Osváth 
Zoltán. Az ügyvezető azt is el-
mondta, hogy alapvetően jól 
működik a városban a forga-
lomszabályozó funkció – ma-
gyarán többségében „pörög” 
a parkolás, lehet találni szabad 
helyeket. Ez csak akkor válto-
zott, amikor a járvány csúcs-
időszakaiban ingyenessé tette 
a kormány a parkolást. Akkor 
„beállt a város”, fogalmazott a 
szakember, aki elmondta azt is, 
hogy új parkolóhelyek kialakí-
tására mindig lehet számítani, 
amikor erre forrást tud terem-
teni az önkormányzat.           K. I.

„Bezzeg Debrecen” még így is drágább„Bezzeg Debrecen” még így is drágább

A parkolás 440 forint lesz óránként. Fotó: Juhász Ákos

Párakapu és ivókutak is enyhí-
tik a hőséget az Avas hármas 
ütemében.

A Klapka György utcai élel-
miszerbolt előtti területen ál-
lították fel a héten az új pára-
kaput, és a legkisebbek máris 
birtokba vették azt – a nagy 
melegben a forró aszfaltjárdán 
mindenkinek jólesik a magas-
ból és oldalról jövő vízpára.

A párakapu minden kiépí-
tési költségét Fodor Zoltán sa-
ját pénzéből, és nem képviselői 
alapjából finanszírozta. A sze-
reléseket is ismerősök végezték 
el, ingyen, mondta el a Miskolc 
Televízió híradójának. A kapu 
vizét – csakúgy, mint a válasz-

tókerületben található ivókuta-
két – mérik, a vízdíjat az önkor-
mányzat fizeti.

– Azért tudtuk ezt meg-
csinálni, mert az Újszülöttek 
park jának megépítése során 
öt darab vízkiállási lehetősé-
get biztosítottunk. Az volt a cél, 
hogy itt is tudjuk locsolni a fá-
kat – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy mivel 
öt vízvételi lehetőség is van a vá-
rosrészben, ezért további pára-
kapuk szerelésére is van mód a 
körzetében. A tervek szerint ha-
marosan kiépítik ezeket is, így 
az ivókutakkal együtt el tudják 
érni, hogy a városrész lakói még 
komfortosabban éljenek a nyári 
hőségben.                                      MN

Enyhítik a hőséget a városunkban felállított párakapuk

Vízpárától hűsölő Avas Vízpárától hűsölő Avas 



aktuális 2022. július 2. 
26. hét | XIX. évfolyam 26. szám4 Miskolci Napló

Gyakorlatilag naponta vál-
toznak az élelmiszerárak – a 
vásárlók kezdik elveszteni a 
fonalat, de tapasztalataink sze-
rint (legalábbis egyelőre) nem 
változtatnak a szokásaikon.

Álljunk át másik termékre? 
Van, amiről inkább mondjunk 
le, különben a fél fizetésünket 
a pénztárnál hagyjuk? Miskol
ciakat kérdeztünk arról, meny
nyiben változtak meg vásárlá
si szokásaik az elmúlt hónapok 
áremelkedése miatt.

– A felvágottaknál veszem 
észre nagyon a drágulást: na
gyon szeretem a Turistát, épp 
a napokban vettem a boltban. 
El voltam halva, amikor azt 
mondja nekem az eladó, hogy 
15 deka 810 forint. Hirtelen 
nem is tudtam, mit csináljak; 
ilyen melegben nem kenhetem 
meg májkrémmel a kenyeret, 
mert hamar megromlik – de 
akkor mit vigyünk el munká
ba? – tárja szét a karját Csilla. 
Két teli szatyorral jött ki a bel
városi üzletből, amikor meg
szólítottuk. A rekkenő hőség 
elől menekülve beállunk az ár
nyékba, amíg beszélgetünk.

– Napról napra látom, hogy 
mennek fel az árak. Minden
nek, hiába az árstop. Ha csak 
a legolcsóbb termékeket is né
zem: rendszeresen veszek kis 
kiszerelésű joghurtokat, leg
utóbb már 190 forintba került, 
ami pár napja még csak 150 
volt. Fontos lenne most sok 
gyümölcsöt fogyasztani – hát, 
szinte megfizethetetlenek szá
momra! – méltatlankodik.

Akkor sem hitt a szemének, 
amikor a 1,5 százalékos tej ára 
átlépte a 400 forintot. Ebből 
nem enged, de például – vall
ja be – a sütőmargarinból ma 
már az olcsóbbat veszi. „Van, 
amikor a minőségből már visz
sza kell venni egyet”, mondja.

– A boltban végzek egy gyors 
fejszámolást, hogy mi fér még 
bele, miből mennyit vehetek. 
Ma már sokkal jobban megné
zem, mi éri meg. Nem tudom, 
mi lesz velünk augusztus után, 
az ősszel – aggodalmaskodik.

– Megmondom őszintén, 
én sehol nem találom a tavalyi 
árakat – ezt már Kocsi Márton-
né mondja. Ő az a fajta nyug
díjas, aki több bolt kínálatát és 
árait is ismeri; rászánja az időt 
és az energiát, hogy a legjobb 
döntést hozhassa meg. Szintén 
egy belvárosi üzletnél beszélge
tünk vele, de szinte „menőben”, 

hiszen – árulja el nekünk – egy 
másik boltba még át akar men
ni, mielőtt a déli tűző napsütés 
az utolsó energiáit is felemészti.

– Alapvetően az akciós termé
keket keresem, de persze fontos 
a szavatosság, és azért az sem baj, 
ha jó minőségű az élelmiszer. Ha 
valaminek nagyon felment az 
ára, akkor inkább átmegyek egy 
másik üzletbe, és megnézem, ott 
milyen a kínálat. Úgy tapaszta
lom, hogy legalább 20 százalék
kal nőttek az árak, jóval nagyobb 
mértékben, mint amit olvasok 
az újságban – vélekedik.

Megnéztük a kisboltokat is, 
hogyan alakulnak az élelmiszer
árak. Kisebb ugyan a kínálatuk, 
mint egy multinak, de nem is 
nagybevásárlásra mennek oda az 
emberek: általában akkor választ
ják a vásárlók ezeket az üzleteket, 
amikor valamire gyorsan szük
ség van otthon, de elfogyott. A 

személyesebb kapcsolatot is sok
ra értékelik általában a vevők, így 
a helyenként magasabb árakat is 
elnézik. Az Aulich utcában talál
ható „A” bolt két hónapja nyitott 
újra, Bihary Rolandné tulajdonos 
azt mondja, az akkori árakhoz 
képest legalább 2530 százalékos 
drágulást tapasztalnak.

– Háromnaponta járunk a 
nagykereskedőkhöz, gyakorla
tilag az árak is ilyen időközön
ként változnak. Ennek ellenére 
sem mondhatjuk azt, hogy a vá
sárlóink az olcsóbbat keresnék. 
A nyugdíjas vásárlóink sem von
ják meg maguktól a jól megszo
kott termékeket. Szerintem jelen
tős változás a szokásokban majd 
csak most következik a drágulás 
miatt – mondja, hozzátéve: még 
csak most megyünk bele a sűrű
jébe, de hogy mit hoz a jövő, azt 
még senki sem látja.

KUJAN ISTVÁN

Már a turista sem annyi, mint régen

Jobban meggondoljuk, mit és mennyiért veszünk. Fotó: Juhász Ákos

Több mint 30 liter ás-
ványvizet osztott ki a 
Kilián-déli villamosmeg-
állóban Bartha György 
önkormányzati képviselő 
péntek délelőtt. 

Mint mondta, azért tette, 
hogy segítsen a járókelőknek 
a napi folyadékpótlásban eb
ben a rekkenő hőségben. – A 
víz osztással arra szeretnénk 
felhívni a figyelmet, hogy 
amikor csak lehetőségünk van 
rá, néhány korty vízzel hidra
táljuk magunkat. Miskolcon 
napok óta hőségriadó van ér

vényben. Aki megteheti, ma
radjon otthon, de a legforróbb 
órákat lehetőleg senki se tölt
se a szabad ég alatt. Ha még
is útra kelünk, mindig legyen 
a táskánkban folyadék, mert 
bármikor jelezhet a szerveze
tünk, hogy azonnal szükség 
van rá. Figyeljünk magunk
ra és egymásra, kiváltképp a 
gyermekekre és az idősebb 
korosztályra! – hangsúlyozta 
a politikus, aki elmondta még: 
az akciót saját forrásból finan
szírozta és amennyiben a hő
ség folytatódik, folytaja is azt.

        MN

Czinege László rendőr dan
dártábornok Balogh János or
szágos rendőrfőkapitánytól 
vette át a kinevezési paran
csot a csütörtöki ünnepi állo
mánygyűlésen. Magyarország 
belügyminisztere, Pintér Sán

dor július 1jei hatállyal – az 
országos rendőrfőkapitány ja
vaslatára – nevezte ki Czinege 
László rendőr dandártáborno
kot a BorsodAbaújZemplén 
Megyei Rendőrfőkapitányság 
vezetőjének.

A magyar kormány – a 
koronavírus-járvány mi-
att – az önkormányzati cé-
geknek, köztük a Miskolci 
Fürdők Kft.-nek is másfél 
évig megtiltotta, hogy ára-
kat emeljenek. 

A rendelet május végi felol
dását követően lehet korrigál
ni az árakat a miskolci fürdők
ben is. Az elmúlt időszakban 
szinte minden sokkal többe 
kerül az üzemeltetést illető
en: kétháromszorosára drá
gult az energia, megugrottak 
a bérköltségek is az idei, kö
zel 20 százalékos minimálbér 
és a garantált bérminimum 
emelésének hatására, de min

den más, a fürdőüzemeltetés
hez nélkülözhetetlen anya
gok, vegyszerek beszerzése is 
jóval drágább lett. A fürdőket 
üzemeltető gazdasági társa
ság, július 1jétől az Ellipsum 
Élmény és Strandfürdőben, a 
Miskolctapolca Barlangfürdő
ben és a Selyemréti Strandfür
dőben – hasonlóan az ország 
többi fürdőjéhez – átlagosan 
15 százalékkal kénytelen meg
emelni a belépők és bérletek 
árait. A Miskolci Fürdők Kft. 
mind a három egységében egy 
új, 5 alkalmas vagy 5 fő belépé
sére feljogosító, kedvezményes 
bérletkonstrukciót is kialakí
tott, melynek bevezetése szin
tén július 1jétől várható.      MN

A korlátozás májusi meg-
szüntetésével az Állatkert 
is kénytelen új díjtételeket 
bevezetni. 

Ennek oka, hogy 2022ben 
mind a bérek, mind a feladat 
ellátásához szükséges szolgál
tatások és felhasznált anyagok 
árai jelentős mértékben emel
kedtek, továbbá az energia, a 
takarmány és a karbantartási 
anyagok árának számottevő 
növekedése várható. 

A július 1jétől az éves 
bérletek ára csökken, amivel 
arra kívánja ösztönözni láto
gatóit az önkormányzati cég, 
hogy évente három alka

lomnál többször látogassák 
meg az Állatkertet – akár év
szakonként –, ebben az eset
ben a személyes költségek is 
csökkenhetnek. A szolgálta
tások díjemelésének átlagos 
mértéke jelentősen növek
szik, azonban ez továbbra 
sem éri el a hasonló – buda
keszi, jászberényi vagy ép
pen debreceni – állatkertek 
belépőinek árait.

Egy új szolgáltatást is indít 
az Állatkert. Az elektromos 
rolleres, csoportos állatkert
vezetés – kizárólag iskolai 
tanulmányi időben – hét
köznap délelőttönként in
dul.                                      MN

Most minden korty 
számít a kánikulában

Új rendőrfőkapitány

Kedvezményes bérlet

Állatkerti új díjtételek

Csődbe viszi az önkormány-
zatokat a Fidesz-kormány a 
kedvezményes energia meg-
vonásával – a fideszes pol-
gármesterek szerint is.

Az önkormányzatok önerő
ből képtelenek lesznek kigaz
dálkodni a háromötszörös 
energiaáremeléseket, miután 
a kormány kivonja a telepü
léseket a rezsitámogatásból. 
Előfordulhat, hogy egyes tele
püléseken hajnalban le fogják 
kapcsolni a közvilágítást. Mis
kolcon sem jobb a helyzet.

Az április választások után 
alakult 5. Orbánkormány 
egyik első intézkedésével dön
tött arról, hogy júliustól az ön
kormányzatok ne vehessék 
kedvezményes áron az elektro
mos áramot, földgázt. Az ön
kormányzatok számára eltö
rölték a nekik addig biztosított 
rezsicsökkentést, kitéve ener
giabeszerzéseiket a rohamosan 
dráguló piaci áraknak. 

Mennyibe fog ez kerülni? A 
hétvégén Balassagyarmat fide
szes polgármestere számolta 
ki, hogy a kormány rendelke
zése miatt mekkora hiány lesz 
a költségvetésükben. Eddig 
évente 2,1 millió forintot fizet
tek a gázért az energetikailag 
felújított bölcsődében, jövőre 
9,5 millió forintot kell. Csach 
Gábor igazi horrornak a gázár 
növekedését tartja. A 24.hu
nak arról nyilatkozott: évi 200 
millió forint körüli többletfize
tésük várható, azonban 2024
től a mai 135 millió forintos 
éves rezsiterhük felszaladhat 

a 400540 millió forintos sáv
ba. Azt sem tartja kizártnak, 
hogy ennél a háromnégysze
res szorzónál is súlyosabb ösz
szegek lehetnek akár már ősz
szel is. Csach levelet írt Varga 
Mihály pénzügyminiszternek 
és Palkovics László technológi
ai és ipari miniszternek, hogy 
az önkormányzatok számára a 
teherbíró képességükhöz iga
zodó kompenzálást kérjen.

Cser-Palkovics András, Szé
kesfehérvár fideszes polgár
mestere a saját kormányát 
hibáztatta a rezsitámogatás 
elvonása miatt. Úgy nyilatko
zott, elvárható lett volna, hogy 
a kormány előbb egyeztet, mi
előtt kiveszi az önkormányza
tokat a rezsivédelemből. A pol
gármester felhívta a kormány 
figyelmét arra, hogy a kedvez
mény megvonása a városla
kók életét érinti hátrányosan, 
hiszen drágább árammal kel
lene megvilágítani az utakat. 
CserPalkovics az önkormány

zatok számára pluszforrásokra 
tart igényt a kormánytól.

Balmazújváros már a rezsi
kedvezmény elvonása előtt 
csődhelyzet felé tartott az ener
giaárak emelkedése miatt. Bár 
a város vezetése idén 25 száza
lékkal több pénzt szánt a rezsi
re, ennek ellenére négy hónap 
alatt elfogyott az erre tervezett 
keret az energiaáremelkedé
sek miatt. Tavaly az első négy 
hónapban 14 millió forintba, 
idén 48 millióba került a gáz, 
víz és villany a városi intéz
ményeknek. A balmazújvárosi 
önkormányzat pénzügyi veze
tője szerint a település nem is 
tud már gázszámlát fizetni.

Lengyel Róbert, Siófok pol
gármestere szintén a csődve
szélyes folyamatról nyilatko
zott a kormány döntése miatt. 
Tavaly még egy kilowatt elekt
romos energiáért 27, most 123 
forintot fizetnek. Az ötszörös 
emelkedés miatt idén százmil
lióikba kerül csak az, hogy az 
éjszakai közvilágítás működ
hessen Siófokon.

Tab fideszes polgármestere, 
Schmidt Jenő három hónapot 
adott annak, hogy talpon tudja
nak maradni az önkormányza
tok. A Települési Önkormány
zatok Országos Szövetségének 
elnöke múlt pénteki konferen
ciájukon arról beszélt, ha nincs 
kormányzati kompenzáció, há
rom hónap múlva mindenki
nek a lába alatt égni fog a talaj. 
Rezsicsökkentés nélkül augusz
tus 1jétől több mint három
szorosára emelkedne az önkor
mányzatok rezsiszámlája, és bár 

szeptemberben még tudnak 
fizetni, decemberre már elég 
nagy bajban lesznek. A TÖOSZ 
elnöke nem tartja elképzelhe
tetlennek, hogy a kormány visz
szapótlása nélkül egyes kis tele
püléseken éjfél és hajnali négy 
között nem lesz közvilágítás.

Kiss Ambrus főpolgármes
terhelyettes a konferencián azt 
mondta: rezsicsökkentés nélkül 
háromszorosára emelkedhet az 
önkormányzati villanyszámla, 
Budapesten 4 milliárdról akár 
14 milliárdra. Karácsony Ger-
gely főpolgármester szerint, ha 
minden így folytatódik, akkor a 
távhő árában is meg fog jelenni 
a drágulás.

Az önkormányzati rezsitá
mogatás kormányzati meg
vonásának következményei 
Miskolcra is súlyos terheket 
raknak. Az előzetes számítások 
szerint az elektromos energi
át négyszer drágábban tudja 
majd beszerezni a város, ami 
csak a közvilágítás esetében 
több százmilliós pluszkiadást 
jelent. Miskolc már most a ko
rábbi ár ötszöröséért kénytelen 
villamosenergiát vásárolni, és 
a város által vett földgáz ára is 
folyamatosan emelkedik – tud
ta meg lapunk. Az áremelkedés 
milliárdos károkat okoz az ön
kormányzat egyébként is ne
héz helyzetben lévő cégeinek. 
A gazdálkodásra rálátó szak
emberek szerint ugyan a vá
rosháza és a Miskolc Holding 
erején felül igyekszik fenntar
tani a biztonságos közszolgál
tatásokat, de a helyzet több 
mint veszélyes.                      MN

Fideszes polgármesterek is panaszkodnak

Cser-Palkovics András

Bartha György képviselő is osztott vizet a Kiliánban. Fotó: H. Cs.



A Miskolc-Belvárosi Refor-
mátus Egyházközség vezető 
lelkipásztora nemcsak gyü-
lekezete, de a miskolci köz-
élet tiszteletét is kivívta.

A lelkipásztori szolgálat-
tól negyvennyolc, a Mis-
kolc-Belvárosi Református 
Egyházközségtől pedig negy-
venegy év után búcsúzott el a 
vasárnapi, a Kossuth utcai re-
formátus templomban meg-
tartott istentiszteleten Szabó 
Sándor vezető lelkipásztor.

Az ünnepi eseményen – 
most utoljára – Szabó Sándor 
hirdetett igét, aki beszédében 
úgy fogalmazott, bár a gyü-
lekezet vezető lelkipásztori 
tisztségéből kibúcsúzott, a kö-
zösségnek természetesen a to-
vábbiakban is tagja marad. 

Pásztor Dániel, a Tiszánin-
neni Református Egyházke-
rület püspöke méltatta a kö-
zel öt évtizedes életpályát. 

Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere úgy fogalmazott, 

Szabó Sándor élete nemcsak 
a helyi közösség szolgálatá-
ban, de annak szeretetében 
is telt. Kevés olyan temp-
lom van a városunkban, ahol 
ilyen hosszú ideig ugyanaz a 
lelkész vagy pap szolgál, ez 
még a református lelkészek 
esetében is ritkaságszámba 
megy. A belvárosi reformá-
tus templom összeforrt Szabó 
Sándor lelkipásztor nevével, 
még a nem vallásos miskolci-
ak többsége is tudja ezt. Nem 
véletlen ez, hiszen nemcsak a 
szószékről szólt a városlakók-
hoz, hanem a Nyilas Misi Ház 
atyjaként, az elmúlt évtize-
dekben számos színes, szín-
vonalas, nagy érdeklődést ki-
váltó programok mentén, sőt 
2010 és 2014 között egyéni 
önkormányzati képviselő-
ként is – mondta el a városve-
zető, aki kijelentette: a lokál-
patrióta lelkipásztor sokéves 
szolgálatával kivívta az egész 
miskolci közélet tiszteletét.

TAJTHY ÁKOS
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Alagútba szorult
Mint ismeretes, alagútba szo-

rult egy busz Lillafürednél. Az 
viszont újdonság, hogy a buszt 
üzemeltető társaság utólag pót-
díjat kért az utasoktól a plusz 
szolgáltatásért: a kalandtúráért.

Nem érinti a lakosságot
Jó hír, hogy a Sajó szennyezése 

nem érinti a lakosságot. 110 ki-
lométeres körzeten belül-kívül.

Moldova
Annak idején, miskolci új-

ságíróként, én is kapcsolatba 
kerültem Moldova Györggyel. 
Az ominózus könyvtől nem 
voltam elragadtatva (ellen-
tétben Moldova sok-sok más 
könyvével), egyvalami viszont 
örökre megmaradt bennem a 
miskolci könyvből. A denevér. 
Amit a szerző madárnak titu-
lált. Bár lehet, hogy ő tudja jól?

Színház
Olvasom a MiNap-ban a 

színházas cikket. Néhány em-
lékem: Interjúk nagy művé-
szekkel, közöttük barátokkal, 
kártyacimborákkal, próbára 
járások (meg persze előadá-
sokra), ma is tartó kapcsolat, 
ha nem is sokakkal, de például 
Vida Petivel, aki szerencsémre 
gyakran szerepel rádiókaba-
rés írásaimban. És a legfonto-
sabb: ott játszott apám testvé-
re, a drága Ambrus bácsi. Még 
egy legfontosabb: hajdani mes-
terem, rovatvezetőm, Gyarma-
ti Béla is igazgatta egy ideig a 
teátrumot. Úgy gondolom, én 
már nem fogom.

Balatoni nyaralás
A Demokratikus Koalíció szá-

mításai szerint egy négytagú csa-
lád egyheti balatoni nyaralása fél-
millió forintba kerül. Valamivel 
kevesebbe, ha télen mennek.

Háromszáz
Amint lehetett, azonnal fel-

mondott 300 rendőr. És azzal a 
lendülettel igazán jól fizető ál-
lást találtak. Mindannyian je-
lentkeztek tanárnak.

Ázsiai akksik
Újabb dél-koreai akkumulá-

torberuházás érkezik Nyíregy-
házára. Két észak-koreai pedig 
Debrecenbe.

4:0
Miniszterelnökünk az ang-

liai diadalmas mérkőzés után 
dísztáviratot küldött Erzsébet 
királynőnek: „Ne haragudjon, 
Ténsasszony, de ez van.”

Ellenzéki közlemény
A padlón levő, darabjaira 

hullott egykori ellenzék haj-
dani vezetői az angliai meccs 
után közös közleményt adtak 
ki: „Ez végleg beb@szott!”

Hamis kutya
– Mondja! Nem hamis ez a 

kutya?
– De, sajnos az. Pedig már 

egy éve járatjuk egy kiváló 
énektanárhoz.

Öltöny
– Szívem! A sötétkék vagy a 

fekete öltönyömet vegyem fel a 
temetésre?

– A sötétkéket. A feketét majd 
mi adjuk rád, amikor téged.

Kihallgatás a rendőrségen
– Asszonyom! És nem volt 

magának gyanús, hogy felvet-
te önt az ismerősei közé a Fa-
cebookon egy alak, aki Mark 
Zuckerbergnek mondta magát, 
és rögtön kért magától ezer 
dollárt kölcsön?

– Az az igazság hadnagy úr, 
hogy nem volt gyanús. Olvas-
tam róla, hogy milyen gondjai 
vannak a Facebookkal, gondol-
tam, segítek. Ön mit tett volna?

– Nézze! Én is kaptam ilyen 
kérést, én is tudok Zuckerberg 
úr gondjairól, de gyanút fog-
tam. És én csak ötszáz dollárt 
küldtem neki.

Telefon
– Halló, drágám! Te vagy az?
– Halló! Te vagy az, Géza?
– Nem.
– Norbi?
– Nem.
– Ádám?
– Nem.
– Szabad a gazda!
– A férjed vagyok.

Megcsalva
– Megcsaltál, te cafka!
– Igaz, de hoztam haza két 

új, remek figurát.

Sikerült a műtét
– Fiam! Minden rendben? 

Sikerült a műtét?
– Igen, apám, nagyszerűen! 

Éppen ezért arra kérlek, ezen-
túl ne hívj a fiadnak, mert a lá-
nyod lettem.

A csapat öltözőjében
– Mester! Arra kérem, be-

széljen ezzel a Vikunya Da-
nival, mert különben ígérem, 
nem rúgok több gólt!

– Mi a baj vele?
– Az, hogy amikor gólt rú-

gok, mindig ő az első, aki a 
nyakamba ugrik, és hosszú, 
forró csókot ad.

Vegetáriánus
– Csak növényevő állatokat 

eszem.

Horgászati tilalom
– Én betartottam. Viszont 

fogtam két, méreten aluli 
halőrt.

A tettes megvan
– Most már csak egy áldoza-

tot kell keresni hozzá.

Reklamáció
– Pincér! Én melegszend-

vicset kértem, ez pedig sima 
szendvics!

– Kérem, mi nem teszünk kü-
lönbséget a szendvicsek között 
szexuális orientációjuk alapján.

Lepedőakrobata
– A férjem igazi lepedőakro-

bata! Négy lepedőt összekötve 
szökött meg a börtönből.

Állatbarát
– Én minden nap megetetem 

a galambokat. A macskával.

Rövid gyászbeszéd
– Halottakról vagy jót, vagy 

semmit!
SZABADOS GÁBOR

közÉLET és közÉLETLENT Szabadosságok
Új videoklipje jelent meg a 
miskolci zenekarnak Ebben 
a világban címmel. Mindez 
egy újabb eleme a jubileumi 
évnek grandiózus koncert-
tel és új zenékkel együtt, hi-
szen idén 10 éve, hogy létre-
jött a banda, a Sky Fanatic.

Az Ebben a világban egy 
még hivatalosan kiadatlan 
nóta, ugyanakkor nem szá-
mít annyira újnak. Koncer-
teken többször hallhatta már 
a nagyérdemű. Nahaj Péter 
énekes-frontember felidézte, 
hogy beállások közötti imp-
rovizációból született meg a 
dal, amelynek az alapüzene-
tét nagyon fontosnak tartja 
a zenekar. „Az emberek sok-
szor nem csak egymást, de 
önmagukat sem tudják el-
fogadni. Mindenkinek van 
valamilyen problémája az 
életében, senki sincsen egye-
dül” – összegezte Péter, hogy 
mit szerettek volna elmon-
dani a zenén keresztül. A 
klip kapcsán kifejtette, hogy 
olyan embereket akartak fel-
vonultatni, akik valamilyen 
gonddal élnek együtt. „Azt is 
szerettük volna megmutatni, 
hogy amennyire különböző-
ek vagyunk, annyira egyfor-
mák is” – utalt arra, hogy a 
videóban külföldi cserediá-
kok is szerepelnek.

Az Ebben a világban része 
a Sky Fanatic fennállásának 
10. évét megünneplő idő-
szaknak. Nahaj Péter arra is 
kitért, hogy várható egy új 

kislemez, „ami nem biztos, 
hogy kislemez lesz”, mert 
annyi dalötlete van a csa-
patnak, hogy lehet, bővebb 
anyagot készítenek el végül. 
További videoklipek forga-
tását is tervezik, az ilyen irá-
nyú terveikbe – is – nagyon 
bekavart a koronavírus-vi-
lágjárvány. Mostantól lega-
lább félévente szeretnének 
valamit kiadni – újságolta az 
énekes-frontember.

Az ünneplés egyik leg-
nagyobb durranásának egy 
grandiózus koncert ígérke-
zik a Helynekemben. Volt 
már az évben korábban itt 
egy Sky Fanatic-koncert, 
azonban Péter felhívta rá a 
figyelmet, hogy az a turnéin-
dító volt, emellett Miskolcon 
akarták kezdeni az évet. A 
„hatalmas születésnapi buli” 
még ezután következik, erre 
pedig egyéb meglepeté-
sek mellett azzal készülnek, 
hogy meghívják a zenekar 
korábbi tagjait.

KIRÁLY CSABA

Ebben a világban

Nahaj Péter. Fotó: Mocsári L.

Átadták szerdán a Szentpá-
li-iskola hajdani épületében 
kialakított új Művészeti Köz-
pontot. Az eseményen Veres 
Pál polgármester úgy fogal-
mazott, a város több évtize-
des adósságát törlesztette a 
belvárosi épület rekonstruk-
ciójával. Az oktatás és a kul-
túra fellegvára lesz a Csengey 
utcai Művészeti Központ.

– Ez a csaknem százéves 
épület átadásától hosszú időn 
át oktatási feladatokat látott el, 
aztán a kétezres években üres 
lett, és megkezdődött az álla-
gának romlása. Mindeközben a 
Bartók Béla Zene– és Táncmű-
vészeti Szakgimnázium törté-
netének egyik legnagyobb kál-
váriáját járta be, hiszen nem 
talált magának otthont. Szinte 
napra pontosan egy évvel ez-
előtt álltunk ebben a parkoló-
ban, amikor a beruházás kez-
dését jelenthettük be. Ennek a 
munkának értünk most a vé-
gére – mondta Veres Pál. A vá-
rosvezető szerint a beruházás 

első lépése lehet annak, hogy 
a belvárosban egy új kulturális 
centrum alakuljon ki, hiszen az 
épület közvetlen szomszédsá-
gában található a Művészetek 
Háza, a Szinva túloldalán, de 
még mindig a közelben a Mis-
kolci Nemzeti Színház, és a Ze-
nepalota is elérhető távolságra 
van. Tárgyalunk arról is, hogy 
van-e a majdani használóknak 
igénye arra, hogy a komplexum 
további funkciókkal, épületek-
kel bővüljön” – tette hozzá.

Ahogyan arról beszámol-
tunk, az épület első és második 
emeletén a szakgimnázium el-
méleti óráinak helyet adó tan-
termek, míg a harmadikon és a 
tetőtérben a Miskolci Kulturális 
Központ (MKK) irodái kapnak 
majd helyet.

– A földszinten pedig egy me-
legítőkonyhát és étkezőt alakí-
tottak ki, amit a Miskolci Közin-
tézmény Működtető Központ 
fog üzemeltetni, ami mintegy 
háromszáz gyerek étkeztetését 
fogja itt biztosítani – mondta el 
lapunknak a polgármesteri hi-

vatal pályázati főosztályának ve-
zetője.

Miklós Viktor kiemelte, a 
több mint nyolcszázmillió fo-
rintos forrásnak köszönhetően 
megújult épület használatbavé-
teli engedélyezési eljárását már 

elindították, így a remények 
szerint semmi akadálya nem 
lesz annak, hogy az épületet 
szeptembertől birtokba vegye 
a Bartók-szakgimnázium és az 
MKK.

TAJTHY ÁKOS

Az oktatás és a kultúra fellegvára

Polgári iskola, tanítóképző, szakképző
A Csengey Gusztáv és a Kálvin János utca 
sarkán álló épületet a Miskolci Ortodox Izrae-
lita Hitközség építtette 1924 és 1926 között 
a polgári leányiskolája székhelyéül. A maga 
korában rendkívül korszerűnek számító in-
gatlan udvara eredetileg közös volt a Kandia 
utca 12-14. szám alatt működött Erzsébet 
Izraelita Elemi Iskoláéval (itt ma a NAV fog-
lal helyet). A létesítményben 1928-tól Izrae-
lita Tanítóképző Intézet is működött, amely 
nemcsak Magyarország, hanem Közép-Eu-
rópa egyetlen ilyen jellegű intézménye volt. 

Itt kapott helyet a századforduló egyik leg-
jelentősebb, legnépszerűbb költőjének, az 
1843-1921 között élt Kiss Józsefnek teljes 
hagyatéki anyaga. Ez, vagyis a „Kiss József 
Múzeum” a háború alatt megsemmisült.
A második világháború előtti évtizedben 
az izraelita polgári iskolák dinamikusan 
fejlődtek, létszámuk folyamatosan nőtt, a 
tanítóképzőé viszont a világégés előtti bi-
zonytalanság miatt csökkenni kezdett, az 
intézmény 1944-ben megszűnt. Az izrae-
lita polgári iskolák sem indultak újra 1945 

után, mert diákjaik és tanulóik túlnyomó 
része mártírhalált halt.
Ezt követően a Csengey utcai ingatlan min-
den valószínűség szerint üresen állt több 
mint két évtizeden át. Aztán 1969-től az 
1954-ben létrejött Miskolci Kereskedelmi 
Tanulóiskola (ma Szentpáli István Kereske-
delmi és Vendéglátó Technikum és Szak-
képző Iskola) használta azt egészen 2002-
ig, amikor mai székhelyükre, a Herman Ottó 
utca 2. szám alá költöztek egy megürese-
dett általános iskolai épületbe.

Veres Pál polgármester megtekintette az új művészeti központot. 
Fotó: Juhász Ákos

Ritka szép jubileum
Elbúcsúzott a lelkipásztori szolgálatától Szabó Sándor. Fotó: J. Á.
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Emlékszem, egy vidéki kis
szövetkezet elnökének íróaszta
lán méretes földgömb díszelgett 
a hetvenes években. Fényt árasz
tott, és beállíthatták forgásra is. 
Megirigyeltem, olyan dekoratív, 
tekintélyt parancsoló, sajátos mi
liőt sugárzott az irodában. Ám 
mint díszlet kakukktojásként ló
gott ki a főnöki szoba puritánsá
gából.

Nos, mi ez a gömb ahhoz ké
pest, amit Márton Mátyás, volt 
osztálytársam, a miskolci Föl
des Ferenc Gimnázium egykori 
tanulója egyetemi hallgatóinak 
bevonásával, „kalákában” res
taurált 2012re, majd ennek fel
használásával, további szakem
berekkel együttműködve, három 
művészi hasonmáspéldányt al
kottak 2019ig. Nekünk Matyi, 
egyébként emeritus, de máig 
energikus, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia doktora. Utol
sóként érkezett a hétvégi, immár 
kit tudja hányadik osztálytalál
kozónkra. A vén diákok hagyo
mányos beszámolóján elárulta: 
kartográfusként máig is állandó 
látogatója a Széchenyi Könyv

tárnak. Mindannyiszor meg
csodálták az egyik függöny mö
gött féltve őrzött, óriásnak tetsző 
gömböt, amelyet Perczel Lász
ló – a nevezetes Mórnak a fivé
re – nyugalmazott katonatiszt 
apósa birtokán 1862ig, közel 
tíz éven át készített. Különleges 
alkotás a forgatható, állványra 
helyezett, az egyenlítőnél csak
nem 130 centiméter átmérőjű 
fagömb. Facikkelyekből össze
rakva, gipsszel borítva és perga
menre rajzolt, gömbre kasírozott 
térképpel dekorálva. Pontosan 
10 milliószoros méretarányban.

Matyi régóta szemezett ezzel 
a különleges történelmi ereklyé
vel, ám nem sikerült szponzo
rokat találnia. Hallgatói segít
ségével végül csak eljött az idő, 
amikor a csillagok állása is ked
vezett, és elszánták magukat a 
nagy munkára. Végül 2019ben 
sikerült készre jelenteni a már 
nagyközönség számára is be
mutatható három művészi ha
sonmást. Ezek közül egyet mi is 
láthatunk időnként a Karmelita 
kolostor könyvtárszobájából tör
ténő televíziós interjúkban.

Matyi kartográfus, térképész 
nem egészen véletlenül csöppent 
ebbe a tudományba. Elárulta, 
hogy a régió legjobb gimnázi
umába készülve alaposan fel
mérte a terepet, s ráijesztettek. 
Azzal rémítették, hogy sokan 
földrajzból véreznek el, így az
tán a szokásosnál jobban gyúrt 
erre a tantárgyra. Meg is lett 
az eredménye. A Perczelgömb 
restaurálása és újraalkotása – 
szerénykedett – a tanítványai 
segítsége nélkül nem sikerült vol
na. Felosztották a Földet, cikke
lyeit digitálisan újrarajzolták, a 
gyakran olvashatatlan neveket 
újraszerkesztették. Majd grafi
kusok segítségével megismétel
ték, hogy megmaradjanak a 
régies, Perczel László kézírását 
utánzó megírások. A nyomato
kat kézzel festették és kasírozták 
az új hordozógömbre. Mint lai
kus kifaggattam, feltüntettéke 
az elmúlt évszázadok földrajzi 
felfedezését, korrigáltáke az or
szághatárokban történt változá
sokat. A válasz határozott nem. 
Szentségtörés lett volna bármi
lyen korrekció.               SZÁNTÓ I.

Matyi gömbölyű atlasza
Miskolci levélírónk testvérének ajándékozott egy ingat-
lant, azonban most megromlott a viszony közöttük, és 
szeretné visszakapni az ajándékot. A kedves rokon erre 
önként nem hajlandó. Kérdezi olvasónk, hogy milyen le-
hetősége van az ingatlan visszaszerzésére.

Az ajándék, a Polgári Tör-
vénykönyv szerint, a tör-
vényben meghatározott 
esetekben követelhető visz-
sza. Alapvető szabály, hogy 
a szokásos mértékű ajándé-
kot visszakövetelni nem le-
het. Azt, mi minősül szoká-
sos mértékűnek, a törvény 
nem határozza meg. Minden 
egyes ügyben a bíróság egye-
dileg mérlegeli ezt a szem-
pontot.

Fő szabály szerint, a meg-
lévő ajándék követelhe-
tő vissza. A jogszabály azt 
mondja, az ajándékozó visz-
szakövetelheti az adott aján-
dékot, ha arra a szerződés-
kötés után bekövetkezett 
változások miatt, létfenn-
tartása érdekében szüksége 
van.

Másik eset a törvény sze-
rint, hogy amennyiben az 

ajándékozó vagy annak kö-
zeli hozzátartozója rovásá-
ra a megajándékozott, illet-
ve a vele együtt élő közeli 
hozzátartozója súlyos jog-
sértést követ el, nemcsak az 
ajándék, hanem az ajándék 
helyébe lépett érték is visz-
szakövetelhető. A törvény 
ez esetben kifejezetten a sú-
lyos jogsértés elkövetésére 
alapozza a visszakövetelési 
jogot. A bírói gyakorlat sze-
rint nem ad okot az ajándék 
visszaigénylésére önmagá-
ban az, hogy a felek viszo-
nya megromlott. Nincs helye 
azonban visszakövetelésnek, 
ha az ajándékozó a sérelmet 
megbocsátotta. A visszakö-
vetelésről való lemondásnak 
számít, ha az ajándékozó az 
ajándékot megfelelő ok nél-
kül hosszabb ideig nem kö-
veteli vissza.

V é -
gezetül: 
v i s sz a-
követelhető 
az ajándék 
vagy a he-
lyébe lépett 
érték, ha az 
ajándékozásra vezető felté-
telezés meghiúsul. Erről ak-
kor beszélhetünk, ha mind 
az ajándékozó, mind a meg-
ajándékozott számára a szer-
ződéskötéskor ismert volt a 
feltevés, amelyre figyelem-
mel az ajándékozó az ajándé-
kot adta. Ha az ilyen feltevés 
utóbb véglegesen meghiú-
sult, és enélkül az ajándéko-
zásra nem került volna sor, 
akkor az ajándékozó az aján-
dékot visszakövetelheti. A 
fenti esetekben a bíróság dönt 
az ajándék visszakövetelésé-
ről. Ezek bonyolult jogi eljá-
rásokat eredményeznek, így 
célszerű ügyvédi közremű-
ködést igénybe venni a perin-
dításhoz.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Ajándék visszakövetelése

„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.

Abban az időben, amikor 
Fazola új hámor megépítésé-
re szánta el magát Újmassán, a 
működéshez szükséges energia 
előállítása egy újabb gát megépí-
tését tette szükségessé a Garad-
na-patak völgyének alsó, Hámor 
település felé eső végén. Fel-tó 
néven addig is volt már ott egy 
kisebb tó, melyet a Szinva patak 
által épített és jórészt hordalé-
kokból és mészkőlerakódásból 
álló, természetes gát hozott létre. 
Korabeli feljegyzések tanúsítják, 
hogy ez a tó a XIV-XV. század-
ban már létezett, és úgy tartot-
ták, hogy böjt idején a diósgyőri 
meg a szentléleki pálosokat látta 
el hallal. Fazola ezt a régi gátat 
emelte meg annak érdekében, 
hogy ily módon a nagyobb tö-
megű víz erejét, zsiliprendszer 
segítségével szabályozva bizto-
sítsa a hámorok működéséhez 
szükséges energiát. Az építkezés 
több mint kétszáz évvel ezelőtt 
kezdődött, és mintegy öt eszten-
dőn át tartott. Mire az újmassai 

hámor megépült, elkészült a gát 
is.

Sokszor sétáltam a tógáton, és 
azon gondolkodtam, hogy 1810 
körül, amikor épült, vajon hány 
ember megfeszített munkájára 
volt szükség ahhoz, hogy az ab-
ban az időben szokatlanul nagy 
építményt létrehozzák. Mai fej-
jel már nehéz elképzelni egy 
ilyen építkezést gépek nélkül. 
Pedig akkor így történt. Az óri-
ási munkában az embernek csak 
egy segítőtársa volt, a ló. Lófo-

gattal hordták a gáthoz szüksé-
ges anyagokat. Több tonna do-
lomitot meg sövénynek valót. A 
gát ugyanis sövények közé dön-
gölt agyagból épült, melyet két 
oldaláról kőággyal erősítettek 
meg. Öt éven keresztül építet-
ték. A feljegyzések szerint 1815-
ben már készen volt, és a zsilip 
lezárásával megkezdődött a tó-
meder feltöltése. Ezt gyorsította 
az, hogy akkor a tavat még két 
patak vize táplálta, a Szinva és 
a Garadna, melyek esős időben 

pillanatok alatt képesek voltak 
megsokszorozni vízhozamukat. 
Hámor, Diósgyőr és Miskolc 
népe az elmúlt századokban so-
kat szenvedett a hirtelen jött ár-
vizektől, amik oly gyorsan érték 
el a várost, hogy sokszor a lakók-
nak menekülni sem maradt ide-
jük. Legutóbb 2010-ben okozott 
komoly károkat a Szinva áradá-
sa. A Hámori-tó gátját is több-
ször meg kellett erősíteni, mert 
hol itt, hol ott kezdett szivárog-
ni nagy vizek idején. Gátszaka-

dás is történt, ami után a gát két 
oldalát már cementbe ágyazott 
kövekkel vonták be. Azóta a gát 
őrzi kincset érő terhét, ami át-
lagosan 400 000 köbméter vizet 
jelent.

Míg másutt a világban az ilyen 
sejtelmes hangulatú, a vízig haj-
ló erdő fáinak mélyzöld színét 
magára öltő és lágyan fodrozó-
dó víz gonosz emberekről meg 
különféle ártó szellemekről szó-
ló legendákat teremt, addig a 
Hámori-tóról azt tartják, hogy 

jóságos természete van. Mély-
sége a legmélyebb pontján 9 
méter, átlagosan azonban csak 
három-négy méter. Nyaranta, 
amikor a nap függőleges suga-
rai pásztázzák, felső harmada 22 
fokra melegedik. Ezt használták 
ki, amikor a múlt század köze-
péig farönkökből úszómedencét 
alakítottak ki rajta. Persze, a tó 
vize lassan melegedett és gyor-
san hűlt le, így aztán az ember 
mégiscsak belátta, hogy a termé-
szet rendjét meg nem változtat-
hatja, elbontotta hát a kihaszná-
latlanná vált tavi fürdőt. És lett 
a tó újra az, ami volt, csónaká-
zásra meg horgászatra termett, 
hideg vizű hegyi tó. Annak, aki 
meleg vízre vágyik, azt a város 
másik pontján, a csodálatos Ta-
polcán kell keresnie.

Szép ez a tó. Megnyugtatja az 
embert. Körbejárni sem sok idő, 
még andalogva, csodákat keres-
ve és megtalálva, vagy szerelme-
sen összebújva sem telik többe, 
mint egy óra. Gyerek voltam 
még, amikor apám elvitt csóna-
kázni. Félórán keresztül jártuk 
be a vízbe hajló ágak világát ma-
darak után kutatva meg a vizet 
kémlelve, sebes pisztrángot ke-
resve. Emlékszem, ősz volt, és az 
októberi fényben pörögve száll-
tak a színes falevelek, s amikor 
a vízbe értek, mint színes, apró 
csónakok ringatóztak, hogy az-
tán elnyelje őket a tó sötétje, és 
a mélyben új életeknek legyenek 
otthonai.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 51. – A jóságos természetű tó

A Hámori-tó az egykori tavi fürdővel. Fotó: magánarchívum

Rövidesen elmocsarasodhat a miskolctapolcai Csónakázó-
tó – hogy a rémkép ne váljon valósággá, úgy a tervek szerint 
még a nyár végén hozzálátnak a túlburjánzó iszap lecsapolá-
sához.

Egyre sürgetőbb a szükséges 
beavatkozást meglépni, most 
pedig a tapolcai geotermikus és 
ősparkot érintő beruházás kere-
tében erre lehetőség és pénzügyi 
fedezet is nyílik Miklós Viktor 
szerint. A polgármesteri hivatal 

pályázati főosztályának veze-
tője megkeresésünkre felidézte: 
már 2017-ben, az idén márci-
usban megkezdett fejlesztések 
előkészítésekor is felmerült a 
tó iszaptalanítása. A szükséges 
vizsgálatokat akkor elvégezték, 

voltaképp a műszaki tartalom is 
összeállt, azonban a megvalósí-
tásig már nem jutottak el. A tó 
legmélyebb pontja két és fél mé-
ter. Az iszap helyenként a nyolc-
van-kilencven centimétert is el-
érheti, ami az élővilágra komoly 
veszélyt jelent: bármennyire is 
élvezetes turistaként az úszkáló 
pontyok hátában gyönyörköd-
ni, nem jó dolgukban úsznak 
a vízfelszínhez ennyire közel a 

halak... Az idő más irányból is 
sürget: a parkrekonstrukció elő-
reláthatóan 2023. március végén 
fejeződik be, ebből kifolyólag az 
addigra felújított és akkor fris-
sen átadott területen jól belátha-
tó okokból már nem volna cél-
ravezető megejteni ilyen jellegű 
munkát.

Az e hét szerdán kiírt, a több 
mint kétezer köbméter iszap 
mentesítéséről és szikkasztott 

elszállításáról szóló közbeszer-
zésre július 21-éig lehet pályázni. 
Amennyiben – közölte az érin-
tett főosztály vezetője – meg-
találják a megfelelő kivitelezőt, 
úgy augusztusban már neki is 
tudnak veselkedni a kicsit sem 
patyolat munkavégzésnek. Mint 
megtudtuk: a jelenlegi ajánlat 
hatvannyolcmillió forintról szól, 
s vélhetően ekörül áll meg a ki-
vitelezési szerződéses összeg is. 

Az idő ugyan fogy, az iszap pe-
dig dagad, ennek ellenére pá-
nikra semmi ok, elvégre a mű-
velet annyira soká tartani azért 
nem fog: szivattyúzásra, majd 
az azt követő szikkasztásra is há-
rom-három hetet becsülnek elő-
zetesen a szakemberek. Vagyis 
ideális esetben szeptember végé-
re az állóvíz visszakaphatja an-
nak kijáró mélységét.

BÓDOGH DÁVID

Sürgős beavatkozás: eltűnik a Csónakázótó, ha nem iszaptalanítanak
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A fogyókúra elkezdésekor ingyenes a mérés. Ha túlsúlyos, szív-érrendszeri beteg-
séggel küzd, magas a vérnyomása vagy a koleszterinszintje, refluxbetegsége van, 
nem esik teherbe, PCO-szindrómás, akkor keressen minket bizalommal! Erősítse 
meg immunrendszerét!

Fogyás orvosi felügyelet mellett!  
ITT A STRANDSZEZON, SEGÍTÜNK!

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. BEJELENTKEZÉS  
A 70/322-5982-ES TELEFONSZÁMON lehetséges.

Szabaduljon meg Ön is biztonságosan, 
egészségesen a felesleges kilóktól, 
kezdje el a diétát a nyílt napunk keretén belül  
és mi lehetőséget adunk arra, hogy  
a helyszínen az INSUMED shake-t  
megkóstolhassa 7 féle ízben 
Biztonságos és fertőtlenített környezetben ingyenes 
állapotfelmérés, zsirraktár-kalkuláció, testösszeté-
tel-vizsgálat, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, a 
máj glikogénszintjének ellenőrzése, diétás tanácsok. 

INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉST,  
TANÁCSADÁST BIZTOSÍTUNK  

DR ISPÁNY MARIETTA RENDELÉSÉN.

NYILT NAPUNK DÁTUMA: 
2022. 07. 08. 

Helyszín: Miskolc, Arany János utca 9. 1/1

Dr Ispány Marietta vagyok, 10 éve foglalkozom az INSUMED orvosi fogyókúrával. 
Akár 5,10,20,70, 100 kg-ot kell leadnia, minden segítséget megkap célja el-
érésében! Fogadjon el egy egészséges, önbizalommal teli életet, túlsúly 
nélkül, karcsú alakkal.

Apróhirdetés
Munkájára igényes la-
katos és csőszerelő 
szakembereket keres a 
Kovaszer Kft. hosszú táv-
ra, belföldi munkára. Érd.: 
20/385-2943
Németjuhász kölyökku-
tyák eladók német im-
port szülőktől, üzletek, 
lakások, személyek védel-
mére. Gondoljon szüleire, 
családtagjaira! Vásároljon 
hű társat, biztonságot! 
Ajándékba szakkönyv, pó-
ráz. Ár: 80 ezer Ft. Tel.: 06 
20 411 25 26

www.daykamedial.hu

Dayka MeDical
l belgyógyászat l diabetológia 
l endokrinológia
l gasztroenterológia 
l proktológia l sebészet

}
}

előjegyzés: 
30/914-5346

előjegyzés: 
30/239-2424

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

Hirdetés

A pályaelhagyó pedagógusnak 
bejött a lekvárbiznisz. A diá-
kok hiányoznak neki, a rend-
szer nem.

A diákok már rég otthagyták 
a padokat, de július elsejével a 
nyári szünet lassan elkezdődik 
az oktatók számára is. Trescsik 
Károlyra azonban sűrű nyári 
program vár: két éve hagyta ott 
a tanári pályát, és indított kéz-
műves vállalkozást létrehoz-
va a Kredenc Kincsei márkát. 
Most gyümölcsöket termeszt, 
amiből lekvárokat, szörpöket 
csinál.

– Mióta főállású agrártevé-
kenységet folytatok, nemcsak a 
napi, de az éves munkamenetem 
is átalakult, ugyanis a teendők 
nagy része tavasz végén kezdő-
dik és októberig tart. A gyümöl-
csök többsége nyáron érik – ki-
véve a csipkét, ami ősszel. Most 
szedtük le a cseresznyét és a 
meggyet, ribizlit, a közeljövő-
ben történik a feketeribizli, a ba-
rackok és a nyári körte betakarí-
tása, feldolgozása.

Később jön az őszibarack, az 
alma, a körte, a birsalma.

Trescsik Károlyék két kert-
ben gazdálkodnak. A kisebb, a 
házuk mögötti dombra felfutó 
telekrész 1200 négyzetméter. 
Ehhez vettek két éve még egy 
4600 négyzetméteres kertet. Az 
utóbbin közel száz gyümölcsfa 
van, jó részére pedig bazsaróz-
sát ültettek. Így nemcsak a kre-
denceket látják el, de a virágbol-
tokba is szállítanak. Anyagilag 
is bejött a váltás. 

– Pénzügyileg körülbelül 
most tartunk ott, ahol koráb-
ban, alkalmazotti fizetésből. 
Emellett a stresszfaktor is csök-
kent, amit nem lehet forintosí-
tani: míg a járvány alatt sokan 
a lakásukba kényszerültek, mi 
a kertben töltöttük az időnket a 
szabadban, a friss levegőn dol-
gozva, együtt. Nem kellett köl-
csönt sem felvennünk, néhány 
téren fejlődni is tudtunk.

A vállalkozást tekintve Tres-
csik Károlyék több új dologba is 
belevágtak az eltelt két évben.

– Amikor a legutóbbi cikk 
készült, még csak a csipke és a 
birs volt fókuszban. Idén a gyü-
mölcsökkel együtt a terveink is 
beértek: immár közel húszféle 
lekvárt és kilenc különböző ízű 
szörpöt készítünk.

A kertben termő fűszernövé-
nyek és dió mellett feldolgozzuk 
a bodzát, sőt a rózsát is. Ez éven 
már van jostánk, ribizlink is.

A gyümölcsök mellett 1500 tő 
bazsarózsát termesztenek a na-
gyobb kertben, amit szálanként 
adnak el virágkereskedőknek. 
Ezen a téren a tárolás jelentett 
némi kihívást, de rájöttek a for-
télyokra. Úgy vélik, jövőre már 
ez is jobban megy majd.

Semmi nem vész kárba, Káro-
lyék minden lehetőséget megra-
gadnak, amit a természet kínál.

– Akácból, zsályából, bodzá-
ból és borsmentából is készítünk 
szörpöket. A feleségem nagy 
kedvence a rózsa – nem a bazsa, 
hanem a sima. Több bokornyit 
is nevel ebből. Úgy gondoltuk, a 
lemetszett fejeket sem dobjuk el, 

hanem igyekszünk felhasznál-
ni. Kis kutatással kiderült, hogy 
szörpöt és lekvárt is lehet készí-
teni a szirmokból: most június-
ban ki is próbáltuk ezeket.

A tanári pályát elhagyó gyü-
mölcsös gazda a feleségével kö-
zösen végzi a munkát: ketten 
szednek, aratnak, ketten készítik 
a szörpöket, lekvárokat.

Bár szemmel követi, mi törté-
nik a pedagógusokkal, nem te-
kint a múltba.

– Nem szoktam sokat nosz-
talgiázni: időm se nagyon van, a 
karakterem is más. Az osztályki-
rándulások, a szerenád, a gyere-
kekkel a négy év alatt kialakuló 
kapcsolat persze hiányzik. Azon-
ban olyan sok negatív tényező 
nehezíti jelenleg a pedagógusok 
életét, amik miatt semmiképp 
nem vállalnám újra a középis-
kolai oktatást. A tiltakozók kö-
vetelései egyébként jól tükrözik 
a problémákat ezen a területen: 
az anyagi és társadalmi megbe-
csültség, az állam visszajelzései 
a szakma felé, és persze a túlter-
heltség, ami miatt megváltozott 
a pedagógus és a diák közti vi-
szony is.                       BÁJER MÁTÉ

Kertre cserélte a katedrát
Görömbölyön kezdődött, a 
Szinva mentén folytatódik 
majd a közösségi tervezés.

Közösségi tervezés: egy 
újabb fogalom, amit Miskolc 
éppen megtanul. Ez a kife-
jezés is abba a családba illik, 
mint a Közösségi Gyűlés, az 
Ötletmaraton, a Részvételi 
Költségvetés (majd még idén 
a Városi Esték is). Minde-
zek a tavaly elindított, 2022-
ben érdemi szakaszába lépett 
önkormányzati program, a 
Részvételi koncepció elemei. 
A városháza és civilszerve-
zetek együttműködése révén 
beindult kezdeményezés azt 
célozza, hogy a – megszokott 
képviseleti demokrácia eszkö-
zein túlmenően – a városla-
kók, az állampolgárok minél 
közvetlenebbül is beleszólhas-
sanak életük, illetve a város 
fejlődésének alakulásába.

A közösségi tervezés ezen 
belül egy olyan módszer, ami-
vel az érdeklődőket és érintet-
teket már egy leendő beruhá-
zás vagy fejlesztési koncepció 
első fázisában be lehet vonni. 
Már ott, amikor felmérjük a 
helyzetet, összeszedjük a meg-
oldandó feladatokat, kijelöljük 
a követendő irányokat. Mint 
például az elmúlt hónapokban 
„kísérleti terepként” használt 
görömbölyi pincesorok ügyé-
ben. Heteken át helybeliek, 

pincetulajdonosok részvételé-
vel beszélték át önkormány-
zati szakemberek – Szunyogh 
László városi főépítész vezeté-
sével –, vajon ez a város külön-
leges értékének számító rész 
milyen jövőbeni gondosko-
dást igényel. Úgy jó minden, 
„ahogy van”? Vagy kisebb-na-
gyobb fejlesztések indokoltak 
az ott lakók, ott gazdálkodók 
érdekében? Netán idegen-
forgalmi célú beruházásokat 
igényel a környék, hogy idő-
vel turisták járjanak Göröm-
bölyre, miként az Avasra vagy 
az egri Szépasszony-völgybe? 
Turisták megjelenése hasznos 
volna Görömböly és Miskolc 
számára, vagy inkább káros? 
Milyen út épüljön a pincék elé, 
milyen nyilvános vécé, milyen 
parkoló?

Sok érv elhangzott, többféle 
szempont felmerült az egyez-

tetés során, annál is inkább, 
mivel különféle tevékenysé-
get folytató és maga elé célo-
kat kitűző pincetulajdonos 
van jelen a területen, a ven-
déglátóstól a bortermelőn át 
a „sima víkendezőig”. Mind-
azt, ami felmerült a közös-
ségi tervezés folyamatában, 
a következőkben értékelik a 
szakemberek, és még a nyáron 
lakossági fórum keretében 
tárják a görömbölyiek elé.

Ennek a kísérleti szakasz-
nak a tapasztalatait hasznosít-
va pedig folytatódik a közös-
ségi tervezés, mint részvételi 
programelem. Ősszel várha-
tóan a városlakók nagyobb 
rétegét megmozgató téma ke-
rül elő: a „Szinva Zöldfolyo-
só” kérdése. Miként fejlessze a 
városon végigfutó patak kör-
nyezetét az önkormányzat, 
hol, milyen „attrakciókat” lát-
nának szívesen a part mentén 
az ott élők? Újságokban, inter-
neten, nyilvános fórumokon 
folyhat majd erről a párbeszéd 
sok háttérinformáció meg-
osztásával, s ehhez minden 
miskolci hozzászólhat kedve 
szerint. A felhívások és ada-
tok egyaránt a tervezzukmis-
kolcot.hu weboldalon fognak 
megjelenni hamarosan. (Je-
lenleg az oldalon a Részvételi 
Költségvetés tervezése fut, ami 
nem kevésbé fontos, érdemes 
megnézni!)                                  BA

A pincetulajdonos, a vendéglátós,  
a bortermelő és a sima víkendező

A múltba már nem tekint Trescsik Károly. Fotó: Parai Roland

Hirdetés



Ahogy a szervezők ígérték, 
július 1-jétől szavazhatunk az 
Év fájára. A döntőbe jutott 12 
példány között ott van Mis-
kolc valószínűleg legöregebb 
példánya, a bulgárföldi fekete 
nyárfa is.

 Néhány kattintással győze-
lemhez segíthetjük városunk 
zöld büszkeségét! A közel 250 
éves miskolci fára ide kattintva 
– https://evfaja.hu/dontosfak – 
tudunk szavazni. Egy kicsit lej-
jebb görgetve megtaláljuk a 250 
éves fekete nyárfa címet, ahol is-
merős képeken köszön vissza a 
matuzsálem. E-mail-címünket 
megadva, illetve az adatkezelési 
tájékoztató elfogadásával már le 
is adhatjuk szavazatunkat az „Ez 
a történet és a fa legyen a nyer-
tes!” feliratú gombra kattintva.

Nyomon követhetjük az ak-
tuális állást is: a szavazás indu-
lásának napján fél 11-kor 11 
szavazattal a 3. helyen állunk.

Az Év fája versenyt úgy hirde-
ti meg minden évben a szervező 

Ökotárs Alapítvány, hogy „nem a 
legnagyobb vagy legöregebb fát 
kerestük, hanem azt, amelyik a 
jelölőknek valamiért fontos: kap-
csolódik hozzá egy helyi történet, 
találkozási pontot kínál – vagy 
bármilyen más szerepet tölt be az 
ott élők mindennapjaiban.”.

Márpedig a bulgárföldi fe-
kete nyárfa ilyen, hiszen gran-
diózus méretei sok miskolcit 
megigéztek már, évtizedekre 
visszamenően kapcsolódnak 
hozzá történetek.

A fát Hollósy András nevezte 
be a versenybe, és a következő is-
mertetőszöveget küldte be hozzá:

„Ez a miskolci fekete nyár-
fa tekintélyes termetével és ko-
rával egyedi értéket képvisel a 
városi környezetben. A mellette 
folyó Erenyő-patak hajdani pu-
hafaligetek hagyatéka. Miskolc 
legöregebb fája, ami kuriózum-
nak számít lakótelepi környe-
zetben. Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2003-
ban helyi védettségű természe-

ti értékké nyilvánította. A feke-
te nyárfát a kihalás fenyegeti, 
ezért felkerült a Környezetvé-
delmi Világszervezet Vörös Lis-
tájára. Lombjai között tucatnyi 
madárfaj fészkel és kap mene-
déket. Ami különösen említésre 
méltó még, hogy a környéken 
sehol sem található hasonló 
korú és nagyságú famatuzsá-
lem. Bár majd 20 évvel ezelőtt 
már részesült egy elismerésben 
ez a különleges fa, mégis úgy 
éreztük miskolci lokálpatrió-
taként, hogy ezzel a nevezéssel 
szeretnénk felhívni a figyelmet 
a kihalás szélén lévő fafajtára, 
egyben természeti örökségként 
meg szeretnénk óvni a felnö-
vekvő nemzedéknek.” 

Korábban Czifrusz Natália 
városi főkertész elmondta la-
punknak, „Örülök, hogy 2008-at 
követően, a tapolcai Szathmáry 
Király Pál utcában álló mocsári 
ciprus után újból miskolci fára 
szavazhatunk. Nagyon jó, hogy 
országos hírverést kapnak a vá-
ros nevezetességei. Arra biztatok 
és kérek mindenkit, hogy a sza-
vazatával segítse győzelemhez a 
fekete nyárfát!”.                      K. CS.
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Elindult az ötletelés: Ön hogyan költene el 15 milliót?
Három kategóriában – Zöl-
dülő Miskolc, Támogató 
Miskolc, Közös tereink – 
nyújthatnak be ötleteket a 
miskolciak július 31-éig a 
https://tervezzukmiskolcot.
hu/ weboldalon keresztül. 
A most beküldött elképze-
lésekből kerül majd ki az a 
maximum 45, amiknek a 
megvalósítására szavazhat-
nak a városlakók.

A részvételi költségvetés lé-
nyege, hogy az önkormányzat 
elkülönít egy bizonyos össze-
get a költségvetéséből – Mis-
kolcon ez 15 millió forint –, 
aminek az elköltéséről közvet-
lenül az emberek dönthetnek. 
Korábban bemutattuk, hogy a 
városban ez milyen folyama-
tokon keresztül történik meg, 
most a legelsőnél, az ötletbe-
nyújtás fázisánál tartunk. Gon-
doltuk, kicsit részletesebben is 
utánajárunk, hogy mi történik 
ebben a szakaszban. A részvé-
teli költségvetés honlapján ke-
resztül bármely, 16 évnél idő-
sebb miskolci regisztrálhat be 
olyan ötletet, amely által sze-
rinte élhetőbb hely lesz a város. 
Ez így elég tág és megfoghatat-
lan, ezért három kategóriára 
osztották a benyújtható elkép-
zeléseket, mindegyikben 5-5-5 

millió forintot lehet majd „el-
költeni” a szavazáskor a kivá-
lasztott ötletekre.

Kovács Kamilla civil részvételi 
referens kifejtette, hogy Zöldülő 
Miskolc címszó alatt környezet-
barát, levegőminőséget érintő 
– egy szóban „zöld” – ötleteket 
várnak a szakmai lebonyolítók. 
„Globális téma, ami mindenhol, 
mindig a fókuszban van. Egyre 
nagyobb figyelmet kap és egyre 
fontosabb. Az eddig beküldött 
ötletek nagy része ide érkezett” – 
tudtuk meg a referenstől.

A Gondoskodó Miskolc jel-
igére a társadalmi szolidaritás-
hoz kapcsolódó elképzelések 
érkezhetnek be. „Valamilyen 
szempontból hátrányos hely-
zetben élő embereket, csopor-
tokat támogató és segítő ötle-
teket várunk ide” – folytatta.

A harmadik kategória a Kö-
zös tereink: „lehet ez egy park 
vagy épített közösségi tér. An-
nak a jobbá, szebbé tételét cé-
lozzák az ide érkező ötletek” – 
részletezte a referens.

A kategóriákat úgy határoz-
ták meg, hogy azok minél több 
embert érintsenek, megmoz-
gassák a közösségeket. Emel-
lett az is szempont volt, hogy 
az állampolgárok reális ötle-
teket nyújthassanak be, tehát 
például ne igényeljen bonyo-

lult szaktudást egy jó elképze-
lés megálmodása.

Júliusig mintegy 30 ötlet ér-
kezett be a https://tervezzuk-
miskolcot.hu/ honlapon ke-
resztül. Kovács Kamilla szerint 
eddig az az egyik fő tapaszta-

lat, hogy többen, akik szívesen 
nyújtanának be ötletet, bizony-
talanok, a jó kategóriába akar-
ják-e benevezni a tervüket. Van 
annak egyáltalán létjogosultsá-
ga? „Az volt az érzésünk, hogy 
bátorítani kell az embereket: 

nincsen rossz ötlet!” – összeg-
zett a civil részvételi referens.

Aki nem biztos a dolgában, 
nyugodtan keresse fel a részvé-
teli pontok valamelyikét, ahol 
személyesen válaszolnak a kér-
désekre. Emellett a Részvételi 

Iroda munkatársai különböző 
kitelepülésekkel készülnek – 
mint a Kilián-észak Közössé-
gének Juniálisán –, de a város-
házán, a Részvételi Irodában is 
fogadják az érdeklődőket.

KIRÁLY CSABA

A Részvételi Iroda munkatársai  segítenek az ötletbenyújtásban. Fotó: Juhász Ákos

A közel 31 méter magas matuzsálem egy igazi csoda. Fotók: Horváth Csongor

A törzskerülete több mint 10 méter

Segítsük győzelemre a miskolci matuzsálemet!

A bulgárföldi fekete nyárfa 11 másik különlegességgel kel versenyre, melyek a következőek:

- 250 éves fekete nyárfa - Miskolc

- A Hétágfa Tanösvény galagonyafái Kistótfaluban

- Perkátai Öreg Tölgy - az idős fák nagykövete

- Nagy idők tanúja - Páfrányfenyő a keszthelyi kas-

tély parkjában

- Kincses Makkfa - Nagykőrös

- Platán "híd" a tatai Angolkertben a Cseke-tó felett

- Gesztenyefa Angyalföldön - Budapest

- Aggastyán (Micsky hársak) - Dánszentmiklós

- Ősi gyógyító Hársfa az évszakok jegyében - Jobbágyi

- A Bakáts tér Hőse - Budapest

- Akiknek már nem lesz több tavaszuk: a Lengye-

li-legelő Fái-Pacsa határában

- A gyógyító fa - Budapest, Népliget

Segítsük szavazatunkkal győzelemhez Miskolc büszkeségét!

Installációkként haszno-
sították újra a hulladékot. 
Idén ünnepli fennállása 
ötvenedik évfordulóját a 
Magyar Gyógypedagógu-
sok Egyesülete, a jubile-
umot országos szakmai 
konferenciával és szabad-
téri kiállítással, valamint 
flashmobbal ünnepelték 
szerdán és csütörtökön 
Miskolcon.

A Szent István tér hűvös, 
bokros-fás részei megtel-
tek műanyagokkal - no, sze-
rencsére nem egy előző esti 
koncert hátrahagyott italos-
poharai miatt kellett hábo-
rognia az arra járó miskol-
ciaknak, ellenkezőleg: épp 
a mérhetetlen szemetelés-
re szerették volna felhívni 
a figyelmet a Martin János 
Szakképző Iskola, Szakisko-
la és Készségfejlesztő Iskola 
diákjai és tanárai.

A kiállított installációk, új-
rahasznosított hulladékok 
mellett közös alkotói mun-
kába is belevághattunk a ki-
települt oktatókkal, diákok-
kal, akik azt szeretnék elérni, 
hogy átalakuljon az emberek 
gondolkodása a szemétről és 
az újrahasznosításról. Felállí-

tottak egy olyan sátrat is, ahol 
a Miskolci Éltes Mátyás Óvo-
da, Általános Iskola és Egysé-
ges Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény játékait 
lehetett kipróbálni - termé-
szetesen ezek is újrahaszno-
sított anyagokból készültek.

A városháza aulájában pe-
dig "Zöld jövő 50 év múlva 
- ahogy én elképzelem" cím-
mel nyílt kiállítás sajátos ne-
velési igényű tanulók zsűri-
zett alkotásaiból. És nyílt egy 
tárlat Bolygónk és az embe-
rek tisztelete címmel, itt a 
Martin János-iskola tanulói 
által készített termékekből 
tekinthetünk meg párat, ez-
zel is bepillantást nyerve az 
intézmény sokszínű szakmai 
gyakorlati tevékenységébe.

S hogy tanulás közben 
még jobb legyen a térre ki-
látogatók hangulata, arról a 
Miskolci Bartók Béla Zene- 
és Táncművészeti Szakgim-
názium diákjai, valamint a 
Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Kará-
nak hallgatói gondoskodtak 
térzenéjükkel. A programon 
volt tánc és flashmob is, ez-
zel is ráerősítve a kiállítás és 
kitelepülés célkitűzéseire.

KUJAN ISTVÁN

Hasznosított hulladékok

Bolygónk megmentéséről szólt a kiállítás. Fotó: Mocsári L.



Ha Conan, a barbár nem 
is, de a miskolciak kedve-
lik az uszodát. 

A számítástechnikában 
1982 izgalmas év volt, a 
Commodore januárban be-
jelenti, hogy szeptemberben 
kijön az azóta már ikonikus-
sá vált géppel, a C64-el. Eb-
ben az esztendőben hunyt 
el Brezsnyev, bomlott fel az 
ABBA, és ha már könny-
űzene, ekkor jelent meg az 
Edda Művek második albu-
ma. E sorok írójának első-
ként a spanyolországi labda-
rúgó-vb ugrik be, de ekkor 
született az ötszörös olim-
piai bajnok ausztrál úszó, 
Ian Thorpe is. Ő ugyan nem 
tempózott a Diósgyőri Ta-
nuszoda medencéjében, de 
Biros, Kerékgyártó, Kaldau 
és sok–sok kiváló úszó, ver-
senyző igen. Immár négy év-
tizede szolgálja Miskolc úsz-
ni vágyó polgárait.

Amikor volt olyan ver-
seny, ahol 300 (!!!) induló 
jött össze, ahol az áldott em-
lékű Vígh Jóska bácsi hajna-
lig írta a jegyzőkönyvet író-
géppel, indigóval vállán az 
elmaradhatatlan megafon, 
sose volt gond az edzésmun-
kával, de a hangulattal sem. 
Egy banketten a testvérvá-
rosunkból, Corbyból érkező 
küldöttségvezető a követ-
kezőképpen köszönte meg 
a vendéglátást: „Telecsinált 
nadrággal érkeztünk, nem 
tudtuk, mire számíthatunk, 
most viszont van tíz nagy-
követetek Angliában!”

Közben elröpült a 40 év. 
Szoktuk mondani, mintha 
tegnap lett volna. Bár Conan, 
a barbár (Schwarzenegger 
nagy belépője a filmiparba) 
nem hasíthatja a vizet – igen, 
ez a fantasy is 1982-es – , a 
miskolci sportbarátok még 
remélhetőleg nagyon sokáig.

HATVANI OLIVÉR
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Üstökösként tűnt fel a di-
ósgyőri labdarúgás egén 
Kovács István, aki az ifjú-
sági válogatottban Albert 
Flóri társaként az 1959-es 
bulgáriai Európa-bajnoksá-
gon bronzérmet vehetett át 
Szófiában. Egy súlyos sérü-
lése miatt azonban 25 évesen 
szögre akasztotta a csukáját, 
utána a civil életben is sike-
reket ért el.

– Ki adta neked a Mustos ne-
vet és miért ?

– Solymosi Ernő, azaz Pixi, 
úgy 16-17 évesek lehettünk, 
amikor a DVTK ifivel To-
kaj-Hegyaljára utaztunk vonat-
tal. Jó barátok voltunk, ő egy év-
vel idősebb, a vasgyári iskolába 
járt, de inkább perecesi. Én a 21-
es suliban végeztem. Megtréfált, 
viccből mustot itatott velem, ám 
erről nem tudtam. Visszafelé 
szaladgáltam a vécébe. Rám ra-
gadt a Mustos becenév.

– Melyik volt az első és az 
utolsó meccsed a Diósgyőrben?

– Bajnokin először a Dorog 
ellen játszottam 1959 márci-
usában, az eredmény 1-1 lett. 
A magyar aranycsapat védője, 
Buzánszky Jenő ellen igyekez-
tem helytállni. Az utolsó talál-
kozón a Bp. Honvéd ellen szere-
peltem, 2-0-ra nyertünk, Werner 
Gyuszi rúgta az egyik gólt. Szá-
momra azért emlékezetes ez a 
derbi, mert Sipos Ferivel (Tüdő) 
felmentünk fejelni, én húztam 
a rövidebbet, mivel a hátáról 
hanyatt estem, megsérültem a 
20. percben, végig statisztáltam, 
majdnem sírtam.

– Kik voltak a legjobb focis-
ták, akikkel együtt játszottál, és 
ellenfeleid közül kik okozták a 
legtöbb galibát?

– Pixit és engem a sportbolt 
vezetője, Erdélyi Pali bácsi fe-
dezett fel, ajánlására bekerül-
tünk 1958-ban a megyei ifjú-
sági válogatottba, Az 1959-es 
Ifjúsági Európa-bajnokság 
bronzmeccsén félidőben az 
NDK vezetett 1-0-ra, aztán Al-
bert Flóri és én is 2-2 gólt hin-
tettünk, Pém is betalált, és egy 
öngól is született, így 6-1- re 
győztünk

– Beszélj legemlékezetesebb 
meccseidről!

– Sose felejtem el, hetedike-
sekként a diósgyőri salakos pá-
lyán 7-4-re megvertük a nyol-
cadikos Ernőéket. Négy gólt 
bevarrtam nekik. Itthon az Új-
pestet 25 ezer néző előtt 3-1-re 
vertük két gólommal. Játszhat-
tam gyerekként Csikarék ellen. 
Az MTK vezetett 1-0-ra, Wer-
ner azt tanácsolta: álljak Lantos 
mellé, aki már lelassult, dobok 
neked egy hosszú taccsot, ira-
modj meg, és egyenlíts ki. Szót 
fogadtam, Sándor azonban 
megvert minket két góljával.

– Mik voltak az erényeid?
– Higanymozgású srác, jól 

kezeli a labdát – írta rólam a 
korabeli sajtó. Szerencsém volt, 
mert a kertkapun átugorva 
máris a DiBányász-pályán le-
hettem, ahol a kiöregedett vas-
gyári labdarúgók adtak fazont 
a játéknak, így Pesti György, 
Bujtor, Gyurik László. Egyszer 
ellenük is pályára léptem, zri-
káltam is őket, mondván: Gyu-
ri bácsi, öreg vagy már, abba 
kéne hagynod! És milyen a 
sors? Ő lett a DVTK elnöke.

– Pályafutásod során melyik 
volt a legkedvesebb gólod és mi-
ért éppen az?

– Egy ponttal előttünk álltak 
az ózdiak az 1962/63-as sze-

zonban, ha nyerünk, bajnokok 
leszünk az NB II-ben, ez volt a 
tét 18 ezer fanatikus néző előtt. 
Az egyetlen gólt én rúgtam. Bu-
kovi Mártonnak amerikai cigi 
lógott a szájában, a szurkolók 
megkérdezték tőle: Mester, mit 
tesz a focistákkal? – Először 
megtanítom őket járni – felelte.

– A civil életben hogy boldo-
gultál?

– A Sipossal történt ütközés 
beárnyékolta pályámat, nagyfo-
kú gerincsérülést szenvedtem, 
25 évesen abba kellett hagynom 
a focizást. A kiöregedett labda-
rúgóknak kocsmát adtak, vagy 
mehettek vendéglátósnak, ben-
zinkutasnak. A Kilián-gimná-
zium után elvégeztem a Berze-
viczyt, majd levelező tagozaton 
a kétéves üzletvezetőit. Közben 
az LKM fonyódligeti üdülőjé-
nek a vezetője lettem 4 évig. A 
felsőfokú vendéglátóipariból 

két évet lehúztam, de harma-
dikban kimaradtam, mivel a 60 
személyes tapolcai Éjjeli Szana-
tóriumban külföldi csereüdül-
tetéssel foglalkozhattam. A MI-
BER igazgatója, Szekrényi Jenő 
javasolta, vegyem ki az ipart, 
letudtam a hegesztői, karosszé-
ria-lakatosi szakvizsgát. Mellék-
állásban műhelyt nyitottam. 
Ezután 9 évig Nyíri Pista igazga-
tónál, a Miskolci Ingatlankezelő 
Vállalatnál láttam el a gondnok-
ságvezetői teendőket. Dobó Zoli 
megszervezte, hogy a diósgyőri 
öregfiúkkal egy hónapig Kana-
dában lehessünk. Játszottunk 
Ottavában és Hamiltonban is. 
Pál Sanyikával engem Kálmán 
Miklós karbantartónál szállá-
soltak el. Összehozott Robival, a 
milliomossal. Társalgási szinten 
megtanultam angolul. A Por-
sche Hungaria 12 évig alkalma-
zott ügyvezetőként.

– Családodban öröklődött-e 
a sportos hajlam?

– Korán megnősültem, 
21 évesen. Lányunk, Orso-
lya Eszter ma háromgyere-
kes családanya, testnevelést és 
gyógytestnevelést oktat egy 
budapesti gimnáziumban. Kö-
zépső unokám, a 14 esztendős 
Keve, tehetséges kézilabdás. 
Kincső 17 múlt, Zétény most 
lesz ötödikes, ő is jól kézilabdá-
zik. Vejem, dr. Rácz Levente, a 
Testnevelési Egyetem Humán 
Kineziológia Tanszékének la-
borvezetője és a NEKA orszá-
gosan elismert vezető erőnléti 
edzője. Korábban az úszófen-
omén Cseh Laci szárazföldi 
edzője volt.

– Az utánatok következő fut-
ballgenerációk közül kik vitték 
tovább a stafétabotot?

– Nálam az eddigi legjobb 
diósgyőri focicsapat így állt 

fel: Hódi – Werner, Szigeti, 
Paulás – Török, Solymosi – 
Iván, Csányi, Kiss, Papp, Pál. 
Edző Kiss Gábor. Igaz a vidék 
legjobbjaként 1959/60-ban 
„csak”’ 5. helyen végeztek, ám 
akkor olyan legendák játszot-
tak még a Dorogban is, mint 
Ilku vagy Monostori. Nekem 
a második generáció az aláb-
bi: Tamás Gyula – Kovács 
Pali, Salamon, Kiss Laci – Gál 
Béla (Szucsányi), Hajas – Vass 
Laci, Kovács István, Szur-
gent, Ruttkai Zoli, Sikora Feri. 
Hét meccset játszottam itt. A 
bronzérmes DVTK-t a szur-
kolók elkeresztelték arany-
csapatnak. Görgei és Kutasi 
volt a legjobb, no és a meg-
fejthetetlen, kiszámíthatatlan 
Borostyán Misi, még ő sem 
tudta, hogy mire képes va-
lójában. Váradi Ottó, Szántó 
Gabi játéka is tetszett. De ne 
hagyjuk ki a sorból Szabó La-
cit sem, aki az egész szezon-
ban biztosan őrizte a DVTK 
kapuját. Veréb Gyuri vállsérü-
lése miatt csak háromszor ve-
hette fel az 1-es mezt.

– Hogy látod a jelenlegi 
DVTK esélyeit a száműzetéséből 
való visszatérésre? A klub mos-
tani feltételei igazán ideálisak, 
mások számára irigylésre méltó-
ak, mégis hiányzik valami, ami-
nek segítségével újra régi fényé-
ben csilloghatna a DVTK...

– A politika és a pénz ural-
ja a focit. A mostani DVTK-ról 
az a véleményem, hogy nehe-
zen kerül vissza az élvonalba. 
Az MTK jól fiatalított, és sok 
a sötét ló. Nincs olyan játéko-
sunk, aki idegenben el tudná 
dönteni a meccseket, de ne le-
gyen igazam.

BUZAFALVI GYŐZŐ

Mustos: Solymosi Pixi ragasztotta rám e becenevet

Mustos, kezében a becses relikviákkal. Fotó: Horváth Csongor

A tapasztalt, európai mes-
teredző végzettségű Molnár 
András veszi át a DVTK ké-
zilabdacsapatának irányí-
tását. Az 1993 óta edzőként 
dolgozó szakember a klub 
utánpótlását érintő szakmai 
munka kialakítását és mű-
ködését is koordinálni fogja.

Molnár András közel 30 éve 
dolgozik kézilabdaedzőként a 
férfi és női szakágban is – a női 
első osztály kivételével – minden 
osztályt minden korosztállyal 
megjárva. Az oldalvonal melletti 
pályafutását Nyírbátorban kezd-
te, majd 1999 és 2004 között az 
NB I. B-ben szereplő Bőcs csa-
patánál dolgozott vezetőedző-
ként és az utánpótlás szakmai 
vezetőjeként. Ebben az időszak-
ban bajnoki ezüstérmet nyert a 
női csapattal, és a Magyar Kupa 
negyeddöntőjébe jutott, míg az 
ifjúsági lánycsapat két bajnoki cí-
met szerzett a Ferencváros előtt. 
Ezt követően 17 évet töltött Haj-
dúnánáson, ahol az alapoktól 
épített fel egy szisztematikusan 
működő klubot az utánpótlástól 
a felnőttcsapatig. A tavalyi évben 
már a Nyírbátor vezetőedzője-
ként szerzett bajnoki címet az 
NB II. Észak-keleti csoportjában, 
míg mindezek közben 2013-ban 
európai mesteredzői, előtte pe-
dig a Testnevelési Egyetemen 
szakedzői végzettséget szerzett. 
Továbbá az MKSZ határokon 
átnyúló projektjének, az Együtt 

Növünk Fel! Alapítvány partiu-
mi részének szakmai igazgatója.

– Óriási megtiszteltetésként 
ért a megkeresés – kezdte Mol-
nár András. – Kaptam az élet-
től egy új lehetőséget, hogy egy 
még komolyabb rendszert épít-
sek ki, mint ahogy a korábbiak-
ban tettem Hajdúnánáson. Mis-
kolcban és Borsod megyében 
óriási erő van, mint ahogy Di-
ósgyőrben is. Őszintén hiszem, 
hogy komoly szintre fogjuk 
tudni eljuttatni a kézilabdázást, 
de ehhez idő kell. Közel két évti-
zede kerültem el a megyéből, ezt 
a munkát pedig azért vállaltam 
el, mert nagyon szeretem a ké-
zilabdát, és bízom benne, hogy a 
DVTK a nevéhez méltó helyére 
fog kerülni megfelelő időn belül 
ebben a sportágban.

A tavalyi évben újjáalakult 
DVTK férfi-kézilabda-szakosz-
tályának felnőttcsapata meg-
nyerte a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén és Heves megyei I. osztályt, 
és feljutott az NB II. Észak-kele-
ti csoportjába, ahol új kihívások 
várnak a piros-fehérekre. – Min-
den idők legerősebb Észak-keleti 
bajnoksága következik – folytatta 
az ambiciózus szakember. – Azt 
gondolom, hogy az első évben 
nem lehet konkrét célokat meg-
fogalmazni, de a minél jobb sze-
replés és az, hogy egy olyan csa-
pat magját tudjuk lerakni, ami a 
későbbiekben többre is hivatott, 
jó kiindulási alap lehet. Szeretnék 
egy fegyelmezett, munkás csa-

patot kialakítani, hiszen mindig 
azt szoktam mondani a játéko-
saimnak, hogy azokat kedvelem, 
akiken rajta van a munkásruha. 
Ha ez párosul a szorgalommal 
és a tehetséggel, akkor csak jó 
sülhet ki belőle. Továbbá szeret-
nék kialakítani egy olyan játék-
stílust, amire azt mondják, hogy 
ez a Diósgyőr. Természetesen 
támaszkodni fogok előző kollé-
gám munkájára, és nem fogok 
mindent eldobni. Alapfilozófiám, 
hogy az értékeket meg kell tarta-
ni. Ezeket megpróbálom megis-
merni, és átültetni az én általam 
képviselt tudásba, hogy minél 
eredményesebbek legyünk. Egy 
harcos és küzdő csapatot szeret-
nék a pályán látni, ami soha nem 
adja fel, mert hiszem, hogy ezzel 
nagyon sokat el lehet érni. De 
ahogy említettem, az első év ta-
nulóév lesz minden szempont-

ból. Egy dolog viszont biztos, 
minden energiámat arra próbá-
lom fordítani, hogy a DVTK fel-
kerüljön a kézilabda térképére.

– Molnár András érkezésével 
új szintre lép a DVTK kézilab-
da-szakosztálya minden téren 
– kezdte dr. Szász Zsuzsanna, a 
DVTK Kézilabda Kft. ügyveze-
tője. – Tapasztalata és korábbi 
utánpótlás-nevelő munkája ré-
vén nemcsak a felnőtt együttes 
szakmai munkájában, hanem a 
14 korosztályos csapatunknál is 
nagy szerepet kap. Az idei sze-
zontól már közel 200 gyerek 
játszhat a DVTK címeres mezé-
ben, akik András érkezésével a 
legjobb kezekbe kerülnek. Ami 
pedig a felnőttcsapatot illeti, az 
osztályváltást követően a tava-
lyi szezon Észak-keleti bajnok-
csapatának edzőjénél jobbat 
nem is kívánhatnánk.

Molnár András és dr. Szász Zsuzsanna. Fotó:DVTK.eu

Sokan megfordultak a négy évtized alatt az uszodában. Fotó: J. Á.

Új szintre léphet a kézilabda Diósgyőrben 40 éves a sportuszoda
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MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre 
meghirdeti 2022. július 20-ai beadási határidővel  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Lengyászó utca 1.,
hrsz: 43139/2 

(beépítetlen terület)
936 m2 5 334 000

Vörösmarty M. utca 51.,  
alagsor, hrsz: 6571/61/A/31

(üzlet)
51 m2 8 300 000

Erenyő dűlő,  
hrsz: 75410/26 

(kert)
792 m2 1 200 000

Lyukóvölgy,
hrsz: 73308  
(vízmosás)

1742 m2 152 400

Lapocka dűlő,
hrsz: 61594/7

(kert és egyéb épület)
791 m2 2 159 000

Fajdos dűlő,  
hrsz: 61545/11

(kert)
1061 m2 2 921 000

Templomhegy dűlő
hrsz: 62064/28 

(kert)
930 m2 2 540 000

Pingyom, Palántok dűlő
hrsz: 65183

(szántó)
2180 m2 889 000

Pingyom, Palántok dűlő,
hrsz: 65130 
4216/7106  

tulajdoni hányada
(szántó)

3490 m2 762 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb  
tájékoztatás a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu 

honlapon, valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as  
miskolci telefonszámokon kérhető.  

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési  
eljárást annak bármely szakaszában eredménytelennek  

nyilváníthatja.

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás útján történő  
értékesítésre meghirdeti 2022. július 29-ei  

benyújtási határidővel az alábbi ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

3530 Miskolc,  
Gizella utca 16.  

fszt./6. és fszt./7. 

30 m2  
30 m2 

2 400 000

3530 Miskolc,  
Gizella utca 2.  

fszt./2. 
63 m2 3 700 000

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint  

a +36 70 5205 132-es telefonszámon kérhető. Felhívjuk a pályázók figyelmét, 
hogy a kiíró a felhívást a benyújtási határidőig visszavonhatja,  

ezt követően annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Megújulóenergia-használat  
és energiahatékonyság növelése

A MIRELITE Eszköz-
kezelő Kft. Miskolc, Fo-
noda u. 21. telephelyén 
sikeresen megvalósítot-
ta a megújulóenergia-
használat és energiaha-
tékonyság növelésével 
kapcsolatos beruházást. 
A támogatás összege 
100 000 000 forint. Pályá-
zat azonosítószáma: GI-
NOP-4.1.4-19-2020-01300

A projekt az alábbi szak-
mai elemeket tartalmazta. A 
MIRELITE Eszközkezelő Kft. 
napelemes energiatermelő 
rendszer kivitelezését határozta el a 2020-as évben. A termelőberende-
zés DC oldali villamos teljesítménye 500 kWp, az inverterek névleges 
AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 
480 kW. A felhasználó célja volt, hogy villamosenergia-fogyasztá-
sának részbeni kiváltására megújuló energia felhasználásával 
működő termelőberendezést létesítsen. A világítás korsze-
rűsítésén belül a telephelyen meglévő elavult fénycsöves 
és halogén technológiával világító lámpatesteket korszerű 
LED technológiás lámpatestekre cserélte. A fűtéskorsze-
rűsítés során a telephelyen működő elavult gázkazánt 
korszerű kondenzációs kazánra cserélte. A hőszigete-
lés korszerűsítése során a régi trapézlemez-szerkezetet 
100 mm vastag szendvicspanel-szerkezetre cserélte.

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

Akció! 2022. 07. 02-től 2022. 07. 08-ig 
Fa szappan, 90 g, 2099,99 Ft/kg 229 Ft 189 Ft
Tis mosogató, 500 ml, 458 Ft/l 299 Ft 229 Ft
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 134,5 Ft/tekercs 299 Ft 269 Ft
Domestos Power Fresh WC-gél,  
   700 ml, 712,85 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Lifebuoy folyékony szappan,  
   pumpás, 250 ml, 2196 Ft/l 599 Ft 549 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1622,5 Ft/l 699 Ft 649 Ft
Fiorillo zsíroldó, 750 ml, 865,33 Ft/l 749 Ft 649 Ft
Garnier hajfesték, Naturals, Color Sensation 999 Ft 899 Ft
Lenor öblítő, 1080-1360 ml, 832,40-661,02 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Pronto bútorápoló, pumpás, 500 ml, 2198 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg 1299 Ft 999 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs,  
   66,62 Ft/tekercs 1699 Ft 1599 Ft
Dunaplaszt magasfényű zománcfesték,  
   0,75 l, 3065,33 Ft/l 2699 Ft 2299 Ft
Szőnyeg 60x110 cm 3199 Ft 2599 Ft
Trikolor kerítésfesték, 0,75 l, 3998,66 Ft/l 3599 Ft 2999 Ft
Trikolor kerítéslazúr, 5 l, 999,8 Ft/l 6499 Ft 4999 Ft

Könyvelés,  
adótanácsadás,  
pályázatírás
www.uzletiszolgaltato.hu, iroda@uzletiszolgaltato.hu 

+36 30 441 1467
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

JÚLIUS 4., hétfő 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés 18:25 Generációk (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés 19:25 Diagnózis (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Film (12) 21:30 Képújság 
(12) 

JÚLIUS 5., kedd 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés  18:25 Sportpercek 
ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelentés 19:25 A deszka 
népe (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Film (12) 
21:30 Képújság (12) 

JÚLIUS 6., szerda 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés 18:25 Egészségper-
cek (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 
19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Kilátó 
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 
Időjárás-jelentés 20:25 Film (12) 21:30 
Képújság (12) 

JÚLIUS 7., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma 
(híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelen-
tés  18:25 Promenád (kulturális maga-
zin) ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 

19:15 Időjárás-jelen-
tés 19:25 Köztünk él-
nek ism. (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-je-
lentés 20:25 Film (12) 21:30 Képújság 
(12) 

JÚLIUS 8., péntek 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 
Időjárás-jelentés 18:25 Forgószínpad 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 
Időjárás-jelentés 19:25 Kilátó (köz-
életi magazin) (12)  20:00 Miskolc Ma 
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 20:25 
Film (12) 21:30 Képújság (12)  

JÚNIUS 9., szombat 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-je-
lentés 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Kró-
nika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 
19:25 Egészségpercek ism. (12) 20:00 
Krónika ism. 20:15 Időjárás-jelentés 
20:25 Film 21:30 Képújság (12) 

JÚNIUS 10., vasárnap 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika 
(12) 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Ki-
látó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 
Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-
tés 19:25 Promenád ism. (12) 20:00 Kró-
nika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés 
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

JÚLIUS 4., hétfő
15:00 – 16:30 Pokrócmesék – Mesedélután a 

könyvtár udvarán, Petőfi Sándor Könyvtár

JÚLIUS 5., kedd
10:00 – 12:00 Baba-mama klub, Tompa Mi-

hály Könyvtár

JÚLIUS 6., szerda
13:00 – 15:00 Idősek klubja, Móra Ferenc Könyvtár

JÚLIUS 7., csütörtök
15:00 – 17:00 Társasjátékkuckó, Kaffka Mar-

git Könyvtár

16:30 – 18:00 Lurkótanya – kézműves fog-
lalkozás, József Attila Könyvtár

JÚLIUS 8., péntek
14:00 – 17:30 Társasjáték-kaszinó, Petőfi 

Sándor Könyvtár
18:00 – 00:00 MÜHA GasztroPLACC, Művé-

szetek Háza előtti tér

JÚLIUS 9., szombat
20:00 Lili bárónő – operett 2 felvonásban, 

Lovagi tornák tere

JÚLIUS 11., hétfő
15:00 – 17:00 Életre kelt apróságok – Báb-

készítés kicsiknek és nagyoknak, Petőfi 
Sándor Könyvtár

16:00 – 17:30 Játsszunk együtt!, Tompa Mi-
hály Könyvtár

16:30 – 18:00 Gyógyulat önképzőkör, Kaffka 
Margit Könyvtár

JÚLIUS 12., kedd
10:00 – 12:00 Baba-mama klub, Tompa Mi-

hály Könyvtár

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: JÚ-
NIUS 30-JÚLIUS 6., csütörtök-szerda: 
16:30 és 19:30 Elvis | JÚLIUS 7-JÚLIUS 13., 
csütörtök-szerda: 16:30 és 19:30 Elvis; 
17:30 Minyonok: Gru színre lép

• Művészetek Háza, Béke-terem: JÚNI-
US 30-JÚLIUS 6., csütörtök-szerda: 17:00 

Exhibition on Screen – Hieronymus Bosch 

titokzatos világa 16.30 és 19.30 Fekete te-

lefon | JÚLIUS 2., szombat: 15.00 Lassie 

hazatér | JÚLIUS 7-JÚLIUS 13., csütör-

tök-szerda: 17.00 A jó főnök, 19.30 A sze-

renád | JÚLIUS 9., szombat: 15.00 A farkas 

és az oroszlán

MOZIMŰSOR

Két év után először tudhat 
teljes évadot maga mögött a 
Miskolci Szimfonikus Zene-
kar, melyet ráadásul ismét 
közösen zárhattak le pénte-
ken, a Malomban.

Hetvenöt koncert, majd’ 
huszonháromezer néző és 
megannyi különleges produk-
ció – így néz ki számokban a 
Miskolci Szimfonikus Zene-
kar magunk mögött hagyott, 
2021/2022-es évada. A társulat 
pénteken tartotta évadzáróját, 
ahol először a zenekar ügy-
vezetője mondott köszöntőt. 
Szászné Pónuzs Krisztina úgy 
fogalmazott, öröm számára, 
hogy az elmúlt két, járvánnyal 
terhelt év után idén végre kö-
zösen tudják elbúcsúztatni az 
évadot, erre ugyanis az elmúlt 
időszakban esély és lehetőség 
sem volt.

– Ahhoz képest, milyen 
időszakon vagyunk túl, na-
gyon sikeres évadot tud-
hatunk magunk mögött. A 
korlátozásoknak és az óva-
tosságnak köszönhetően a 
nézőszámunkban nyilván 
tapasztalható egy kis visz-
szaesés. A járványidőszakot 
megelőzően harmincezer 
körül volt a nézőszámunk, 
viszont még két ilyen év után 
is meghaladta a huszonhá-
romezret azon zeneszerető 
emberek száma, akik kíván-
csiak voltak koncertjeinkre 
– mondta el az ügyvezető, 

aki hozzátette, az előző évad 
tapasztalatai alapján a bér-
letstruktúrán nem változ-
tattak: megmaradt a Szimfo-
nikus elnevezésű klasszikus 
sorozat, és sikerrel debütált a 
Yamaha bérlet is.

A köszönet szavai
Varga Andrea, Miskolc al-

polgármestere köszönetet 
mondott a zenekarnak a meg-
feszített munkáért. Kiemelte: 
jó volt látni, ahogyan az őszi 
maszkos, félházas koncertek 
után tegnap már egy telt há-
zas állótapsos koncertet adott 
a zenekar. „A zeneművészet 
kicsit olyan, mint az egészség, 
mindenki tudja, hogy fontos, 

de csak akkor kezdjük el ér-
tékelni, mikor elveszítjük. S 
ugye az elmúlt években, nem 
tapsolhattunk ennek a csodás 
zenekarnak.”– tette hozzá az 
alpolgármester asszony.

Olasz turnéval folytatják
Az új évadot augusztus ele-

jén egy olasz turnéval nyitja 
majd az együttes, majd Bol-
dogkő várában és Emődön 
is koncerteznek. Szeptember 
9-én pedig a Szinva teraszon 
adnak ízelítőt a 2022/2023-as 
évad kínálatából a hagyomá-
nyos Aperitif koncert kereté-
ben.

Az évadzáró végén díjazták 
a legtöbb szolgálatot teljesítő, 

a jubiláló kollégákat, valamint 
az Évad zenésze díj is gazdára 
talált.                TAJTHY ÁKOS

A járvány ellenére is sikeres évad

Az évad zenésze díjat idén a zenekar döntése alapján Angela Calvo Rios oboaművész kapta meg. Fotó: M. L.

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
július 3-án, vasárnap, 
16 órától a Mindszenti 
templomból közvetíte-
nek. Igét hirdet: Lóczi 
Tamás sátoraljaújhelyi 
plébános.

Július 3-án, vasárnap 
lesz a Mindszenti temp-
lom Péter-Pál-búcsúja. A 
10 órakor kezdődő ünne-
pi szentmisét Lóczi Tamás 
sátoraljaújhelyi plébános 
mutatja be.

HARANG-HÍREK

Kedves Olvasók!
A Miskolci Napló nyúj-

tott terjesztéssel jut el 
Önökhöz. A friss újság kéz-
besítése minden hét szom-
batján kezdődik el, és a kö-
vetkező keddig befejeződik.

NYÚJTOTT TERJESZTÉS

Hirdetés

Hirdetés

Díjak, elismerések, búcsú:
25 éve dolgozik a zenekarnál 
Vitányi Csaba első hegedűs.
Közel 40 év után búcsúztatták 
Lőkös Péter nagybőgő szó-
lamvezetőt, aki megkezdi jól 
megérdemelt nyugdíjas éveit.
Az elmúlt évadban a legtöbb 
szolgálatot teljesítette Győri 
Ildikó brácsás.
Az Évad zenésze díjat a zene-
kar tagjai ítélik oda valakinek 
az együttes soraiból, ebben 
az évadban Angela Calvo Rios 
oboaművész kapta meg.
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Idén már a járvány előtt megszokott formában várta az érdeklőket a Herman Ottó Múzeum a múzeumi világ legnagyobb hazai eseményén, 
vagyis a múzeumok éjszakáján, múlt szombaton este. A népszerű program idei legnagyobb dobása idén az volt, hogy az évek óta zárva tar-
tó Lézerpont Látványtárat vagy új nevén Folk Complexet is bekapcsolták a rendezvény forgatagába. A Herman Ottó Múzeum főépületében 
utoljára lehetett megtekinteni a Képtárban berendezett kiállítást, de – ahogy mindig – az összes többi tárlat, így a Pannon-tenger Múzeum 
kiállításai (képünkön) is nyitottak voltak az érdeklődők előtt, mint ahogy a múzeum összes épülete: programok vártak mindenkit a többi 
között a Miskolci Galériában, a Színészmúzeumban, a Petró- vagy a Feledy-házban is. Fotó: Juhász Ákos

Egy éjszaka a múzeum(ok)ban 

Gazdikereső
Ezen a héten Hélit (6126.), 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.

6126. Héli
Bekerülés helye:  
Miskolc, Rózsás dűlő
Fajta: keverék
Kor: 2,5 év
Neme: nőstény
Szín: barna

Súlya: 30,1 kg
Magasság: 53 cm

Héli egy 2,5 éves, kedves, 
barátságos szuka, nemrég lett 
elválasztva a testvérétől. Meg-
érdemelne egy gondoskodó, 
hűséges gazdit.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) A bajban ismerszik meg, ki az 
igazi barát, és ki az, aki csak a saját érdekeit nézte. 
Szűrje le a tanulságokat, legalább ennyi haszna le-

gyen, ha már a dolgok nem a tervek szerint alakulnak.

Bika (04. 21.–05. 21.) Mindenkinek vannak titkai, de 
nem mindegy, hogy ezeket a maga örömére őrizgeti, 
vagy azért, mert fél a következményektől. Ha őszinte, 

az másokba is bátorságot önthet.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Egy apró utalás is elég ahhoz, 
hogy valaki észrevegye, olyasmibe ártotta magát, ami 
nem az ő dolga. Próbáljon tapintatos maradni, és senkit 

sem megbántani, a finom módszerek is célhoz vezetnek.

Rák (06. 22.–07. 22.) Úgy érzi, nem igazságosan ala-
kulnak a dolgok, de egyelőre nem tudja, kihez fordul-
hatna a panaszával. Ne aggódjon emiatt, mert ön elég 

erős ahhoz, hogy ebből a szituációból is kihozza a legtöbbet.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Hiába figyelmezteti valaki, 
vannak hibák, amiket el kell követnünk az életben, kü-
lönben fontos tapasztalatokat hagynánk ki. Ne legyen 

túl szigorú magához, ettől bölcsebb lesz majd.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Bár érdeklik a világ dolgai, van 
amitől jobban szeret távol maradni, főleg, ha úgy érzi, 
hogy veszélyes vizekre evezne. Az igazság azonban 

mindig utat talál magának, ha nem önön, majd máson keresztül.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Kicsit sok stressz éri mos-
tanában a munkájával kapcsolatban, pedig a helyzet 
korántsem olyan rossz. Próbáljon meg kevesebbet gör-

csölni, akkor a feszültség is sokkal kevesebb lesz.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Nehezen tud a munkájára 
koncentrálni, mert az érzelmei elterelik a gondolatait. 
Pedig most fontos lenne, hogy a feladataira figyeljen, 

mert olyan döntő fontosságú kihívások várhatnak önre.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Tele van energiával és kíván-
csisággal. Érdemes ezt az időszakot kihasználni, hiszen 
ugyan a nagy sietség kudarcokat is rejthet, új lehetősé-

geket és érdekes tapasztalatokat is takar.

Bak (12. 22.–01. 20.) Kellemetlen beszélgetésben 
lehet a héten része, ahol valaki talán számonkér önön 
valamit, amit ön is jogosnak érez. Jobb, ha nem kezd 

tagadásba, hanem vállalja a felelősséget.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Végre az utolsó kirakós is a 
helyére kerül, úgy érzi, megtalálta a hiányzó lehetősé-
get. Az utolsó pillanatban ne bizonytalanodjon el a sa-

ját képességeiben, hiszen erre az alkalomra készült eddig is.

Halak (02. 20.–03. 20.) Ha valami nem megy egye-
dül, kérjen segítséget, és próbálják ketten megoldani 
a dolgot. Van, ami csapatban egyszerűen jobban megy, 

és az is lehet, hogy elleshet néhány hasznos trükköt a másiktól.

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. 
július 20. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A 

helyes 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 belvárosi református templom (melyet a mis-
kolciak Kakas templomnak is hívnak) építését 1786-ban kezdték 
meg. A munkálatok azonban több mint húsz évig tartottak, így a 
felszentelésére csak 1808. november 19-én kerülhetett sor. Erre 
az alkalomra emlékezik a Palóczy utcai oldalon, az oldalbejárat 
felett látható emléktábla. A templom építőmestere Rábel Károly 
volt, de közreműködött még Klier Vencel és Kun János is, vala-
mint Adami János kőfaragó. Ekkor a templomnak még nem volt 
tornya, orgonáját 1821-ben állították a helyére. 1843-ban, a mis-
kolci tűzvészben a templom is megrongálódott, a helyreállításkor 
vetődött fel a torony megépítésének gondolata. A torony végül 
1864-re készült el, magassága 70 méter lett, a legmagasabb az 
egyházkerületben. A torony és a toronysisak terveit Wieser Fe-
renc készítette. A templomot legutóbb 2006 és 2013 között újí-
tották fel Szabó Sándornak, a gyülekezet napokban kibúcsúzott 
vezető lelkipásztorának a közreműködésével. (Tajthy Ákos szöve-
ge Sáfrány Gy. József képeslapja, Beregi 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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