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ELISMERIK A LEGJOBBAKAT. A miskolci villamosközlekedés 125 éves fennállásának alkalmából kitüntetett 
MVK-dolgozókat fogadta Veres Pál polgármester csütörtökön. Az évforduló alkalmából rendezett múlt keddi 
ünnepségen a közlekedési társaság a legmagasabb elismeréseit osztotta ki. A 2000-ben alapított Meszléri 
Zoltán díjat azok a főállású szakemberek kapják, akik legalább egy évtizede dolgoznak a vállalatnál, és példa-
mutató munkát végeznek a közösségi közlekedés érdekében. Szaniszló György és Berta József méltán ér-
demelte ki e rangos kitüntetést. A díjazottakat vendégül látó Veres Pál rámutatott: a tömegközlekedést olykor 
érő kritikákat a cég dolgozói az utasoktól sokszor közvetlenül kapják meg, mindezzel együtt hihetetlen odaa-
dással, fegyelemmel és magas színvonalon végzik munkájukat. Fotó:Horváth Csongor

A karsztrendszereknek kö-
szönhetően Miskolc vízellá-
tása nincsen veszélyben, de a 
MIVÍZ-nek arra is van vész-
forgatókönyve, ha ez a hely-
zet valamikor megváltozik.

Nagy sajtóvisszhangja lett 
a közelmúltban annak, hogy 
vízkorlátozást rendeltek el a 
rendkívüli meleg időjárás és 
az emiatt megemelkedett ivó-
vízfogyasztás miatt több Pest 
megyei településen. Kíváncsi-
ak voltunk arra, hogy kiala-
kulhat-e Miskolcon hasonló 
helyzet, ezért a helyi víziköz-
mű-szolgáltatóhoz, a MIVÍZ 
Kft-hez fordultunk. A rö-
vid válasz az, hogy igen való-
színűtlen, ennek pedig több 
oka is van – árulta el Viszokai 
János, a vízszolgáltató mű-
szaki igazgatója. „Solymáron 
parti szűrésű kutakból nyerik 
a nyers vizet, míg Miskolcon 
mi a karsztrendszerben betá-
razott ivóvízkészletből tesszük 
ugyanezt. Ráadásul a legtöbb 
érintett településen sem az volt 

a helyzet, hogy kiürült a kút, a 
legtöbb helyen a kiépített inf-
rastruktúra mérete, kapacitása 
volt az, ami behatárolta a fo-
gyasztást” – tette hozzá.

Magyarán: annyival növe-
kedett egyes területeken a víz-
fogyasztás, hogy hiába volt víz, 
az igényeket az ellátórendszer 
nem bírta. A MIVÍZ műszaki 
igazgatója szerint Miskolcon 
ez nem fordulhat elő, hiszen a 
város ivóvízhálózata a nyolc-
vanas évek derekán több mint 
kétszázezer lakost, a kohásza-
tot és a többi nagyüzemet is 

ellátta. „Ez a rendszer kényel-
mesen kielégíti a jelenlegi la-
kossági és ipari igényeket még 
akkor is, ha jelentősen nő a fo-
gyasztás” – szögezte le.

Ennek ellenére a MI-
VÍZ-nek arra is kész terve 
van, ha jönne a baj, és víz-
korlátozást kell bevezetni a 
városban. Erre egyébként a 
vonatkozó törvények és kor-
mányrendeletek is kötelezik 
az összes vízszolgáltatót.

– Látva az egyre hosszabb 
csapadékmentes időszako-
kat, fel kell készülni ezekre a 
lehetőségekre is. Ezen logi-
ka mentén állítottuk fel mi 
is a vízkorlátozási tervünket 
2013-ban. Ez akkor lépne élet-
be, ha bármilyen okból meg-
billenne a városban az egyen-
súly, és a vízmennyiség már 
nem lenne elegendő a vízigé-
nyek kiszolgálásra. Ebben az 
esetben lépésről lépésre, foko-
zottan szigorúbb szabályok-
kal ösztönöznénk a fogyasz-
tókat arra, hogy mérsékeljék a 
vízhasználatot.      TAJTHY ÁKOS

Van vizünk, de rajtunk is múlik...

MISKOLC KEDVENC PIHENŐHELYEI

Semmelweis-nap: háziorvosok, 
fogorvosok, védőnők köszöntése
Semmelweis-napi ünnepséget 
tartott hétfőn a miskolci ön-
kormányzat.

A világjárvány elmúlt két éve 
az egész társadalom számára 
megmutatta azt, mennyire fon-
tos az a munka, amit az egész-
ségügyben dolgozó szakem-
berek végeznek – jelentette ki 
Varga Andrea, Miskolc alpol-
gármestere az önkormányzat 
Semmelweis-napi ünnepségén, 
melyet hétfőn rendeztek a Mis-

kolci Egészségfejlesztési Intézet-
nek (MEFI) is otthont adó Al-
mássy-kúria dísztermében.

A városvezető kiemelte, a gyó-
gyítás és a prevenció területén 
végzett kapuőrszerepük miatt 
különösen fontos az alapellá-
tásban dolgozók megbecsülése. 
– Sem a háziorvosi, sem a házi 
gyermekorvosi, fogorvosi, sem 
pedig a védőnői szolgálat nem 
látott olyan helyzetet, mint az 
elmúlt kettő év. Nekik ezekben 
a hónapokban is el kellett vé-

gezni munkájukat, mégpedig a 
járvány miatti lezárások okán 
nehezített terepen, hiszen bete-
geik, ellátottjaik számítottak rá-
juk, sőt adott esetben csak rájuk 
számíthattak.

A Semmelweis-nap alkalmá-
ból elismerésben részesült: dr. 
Losonczi Katalin háziorvos, dr. 
Sutóczki Zoltán fogorvos, Villás 
Zsoltné védőnő és dr. Pál Mari-
anna háziorvos (az eseményen 
nem tudott jelen lenni, később 
veszi át az elismerést).                  TÁ

Ami képeslapra illik: Miskolc nem tökéletes, de vannak részei, amelyek 
megközelítik ezt a fogalmat. Mostani cikkünk – mint egy betűkkel szórt tú-
raösvény – ezeken a legszebb pihenőhelyeken át vezet. Cikk a 6. oldalon

ÁLLJA A SARAT A MISKOLC HOLDING ZRT.
Interjú a 4. oldalon

VÁR ÁLLOTT, MOST DISNEYLAND (III.)
Riport a 3. oldalon

ÖSSZEOMLIK-E AZ UNORTODOX KÁRTYAVÁR?
Elemző írás a 4. oldalon
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A régészeti és építészeti szem-
pontokat, majd a gazdaságpo-
litikai észszerűség kérdéseit 
feszegető epizódokat követően 
a Diósgyőri vár rekonstrukci-
óját taglaló szériánkban ezút-
tal a 13,5 milliárd forintosnak 
indult beruházás társadal-
mi megítélésére és lakossági 
vissz hangjára fordítunk némi 
figyelmet.

2022-ben is sárból és szalmá-
ból kellene rekonstruálni? Vajon 
melyiknek örülne jobban egy 
korabéli várkapitány, a szétágyú-
zott romnak vagy az újjáépített 
erődnek? Mikor tudnánk már 
egyszer végre valaminek örülni? 
Ehhez hasonló költői kérdések-
be botlottunk cikksorozatunk 
nyomán. Nem mindenki látja 
azonban ennyire derűsen az át-
alakítást: egyre inkább elrontják; 
túlgondolják; úgy volt jó, ahogy 
volt; bosszantó a látvány; eltö-
rölték a múltat; mű és sivár be-
ton az egész; elvesztette patiná-
ját és sziluettjét; ami lett belőle, 
az már nem a vár; kár volt ezt a 
rengeteg pénzt rákölteni; példát-
lan dilettantizmus, építészetileg 
is rendkívül elkeserítő; az elő-
ző helyreállítás is elég lett volna; 
soha nem fogja kitermelni az 
építési költségét – csak néhány 
idézett szövegrész a Minap On-
line Facebook-oldalán tapasztalt 
kommentáradatból. S habár a 
vélemények megoszlanak, egyér-
telműen az látszik kirajzolódni, 
hogy a beruházás ebben a formá-
jában kevesek tetszésével találko-
zik. Néhány olvasónkat fölkeres-
tük, hogy részletesebben fejtsék 
ki álláspontjukat – pro és kontra.

Álom vagy rideg valóság?
Maczák Judit (50) Felső-Maj-

láthról követte nyomon az elmúlt 
évtizedben az építmény átalaku-
lását – ahogy fogalmazott: a vár-
nak patinája és hangulata volt. 
– Attól volt csodás és romanti-
kus helyszín, hogy az idő vasfoga 

nyomot hagyott rajta – hangzott 
el. Azóta elhúzták a falakat – tet-
te hozzá –, amitől élettelenné vált. 
– Eltűntek a koncertek és a fesz-
tiválok. Nem tudom, kinek az ál-
mát látom megvalósulni, de ne-
kem egyre inkább rémálomnak 
tűnik – állapította meg.

– Milyen kormány az, ame-
lyik az életminőség rovására 
értelmetlen látványberuhá-
zásokkal akarja megerősíteni 
a pozícióját? – tette fel a kér-
dést Mecsek Nándor (66), aki 
szerint mindeközben a kiliáni 
benzinkúttól a Táncsics  térig 
olyan az út minősége, hogy 
elharapja a nyelvét az autós. – 
Soha nem lesz valódi turisz-
tikai attrakció, mert hiány-
zik belőle az a vonzerő, amit 
a múlt dicső történelmi ese-
ményei adnának. 13,5 milliárd 
ment rá eddig, de ez növekedni 
fog. Egy korrekt állagmegőrzés 
jobb lett volna – osztotta meg 
velünk álláspontját.

Meddig,  
mi célból és kiknek épül?

Őri Zoltán (41) diósgyőri lo-
kálpatrióta otthona ablakából is 
kiválóan rálát a várra. Gyermek-
ként a strandról nézte a csonka 

tornyot, és azt fantáziálta, hogy 
egyszer újra teljessé lesz. Meg-
győződése, a régi idők várkapi-
tányai üdvözölnék, hogy egyko-
ri pompájában maradjon fenn a 
vár, ne pedig romként. – Az én 
romantikus képzelgésem látszik 
valóra válni. Talán még a vizes-
árok sem lehetetlen kívánság. 
Sokan támadják a felújítási pro-
jektet, mondván, nem egy adott 
kornak megfelelő. A világ építé-
szete azonban változik. A barce-
lonai Sagrada Família tervei is 
módosultak, és 1882 óta folya-
matosan építik – mutatott rá.

– A várban sokkal több élet 
volt húsz évvel ezelőtt. Minden 
rendezvényt ott tartottak, áram-
lott a tömeg. Most pedig? Négy 
éve a lábunkat se tehetjük be a 
felújítás miatt. Helyette kerülget-
hetjük a darukat, és mehetünk a 
betondzsungel Lovagi tornák te-
rére – sérelmezte Kristóf Diána 
(35) Árpád utcai lakos, aki gyer-
mekkorában gyakorta kísérte 
rendezvényszervező édesapját a 
történelmi placcra.

Mihez lesz hű?
Lázár Ferenc (37) a Miskolc 

Televízió operatőre – habár Me-
zőkövesden lakik – jól szemmel 

követi az munkálatokat. A Di-
ósgyőri Aranysarkantyús Lo-
vagrenddel a kétezres években 
számos hagyományőrző rendez-
vényen forgatta kardját és pajz-
sát a kultikus erődítményben. – 
Az egymást követő uralkodók a 
várat kivétel nélkül átépítették, 
tették ezt az adott kornak meg-
felelően. Ez egy élő vár, nem pe-
dig egy halott rom, így a mai kor 
kihívásainak is meg kell felelnie! 
Ezért szükséges ilyen mértékben 
átépíteni és megerősíteni a vár-
falakat. A teherhordó felülete-
ket a vasbetonszerkezetek fogják 
szolgáltatni – ismertette néző-
pontját kollégánk.

– Igenis meg kell őrizni, hely-
re kell állítani eredeti formájá-
ban. Viszont ami most törté-
nik a várral az olyan, mintha 
egy kalotaszegi legényest pi-
ros tornacipőben, szakadt far-
mernadrágban és fordított ba-
seballsapkában járna valaki a 
Magyar Állami Népi Együt-
tesben – vélekedett Asztalos 
Árpád (61), aki a nyolcvanas 
évektől számos alkalommal lé-
pett fel a Borókás együttessel, 
a Téka zenekarral és a Luther 
kórussal a helyszínen.

BÓDOGH DÁVID
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Vár állott, most Disneyland (III.)Vár állott, most Disneyland (III.)

Meg kell őrizni, helyre kell állítani eredeti formájában... Fotó: Horváth Csongor

NÉZŐPONT

Mint amikor a kisfiú áll az ablak előtt, és aggód-
va figyeli az egyre közelgő, sűrű gomolyfellegeket, a 
fel-felvillanó villámokat, úgy fürkészem én is a ma-
gyar gazdaság válságtüneteit. A dörgés hangja még 
nem ér el ide, az eső sem sorozza az üveget, de fe-
szültség pattog a levegőben. A vihar előszele már 
itt van, megkavarja a port az udvaron, egy-két 
cserepes muskátli meg is adja magát hamar, és 
hangos csörgéssel eldől. Vágtató infláció, hétről hétre dráguló élel-
miszerek és szolgáltatások kísérik a közelgő égzengést – de vajon 
ideér? Mikor és milyen erővel csap le az otthonunkra?

Sokat gondolkozom mostanában ezen: elkezdődött már, amitől 
egyre többen tartanak? A történészek vajon úgy fogják emlegetni 
2022 kora nyarát, mint egy épp kibontakozó gazdasági válság első 
heteit, hónapjait? Egyelőre nem tudtam annyira eltávolodni a pilla-
natnyi helyzettől, hogy objektív választ tudjak adni erre. Kétségte-
len, nekem is egyre drágább az élet, a fizetés előtti utolsó napokban 
előfordul, hogy már a csörgő aprót számolgatom. A megtakarítá-
somban bízva persze magabiztosságot erőltetek magamra, de időn-
ként elfog a kétség: kitart, ha elhúzódó, nehéz, még sanyarúbb idő-
szak köszönt be?

Aztán eszembe jut: vajon kijelenthetem-e, hogy általánosan el-
viselhetetlenebbé vált az élet? A minap felkaptam a fejem egy hírre: 
az idei nyári szezon első heteiben kétszer annyi magyar utazott el a 
horvát tengerpartra, mint a két évvel ezelőtti hasonló időszakban. 
Most akkor válság van? Mintha nem lenne holnap, úgy tesznek 
ezek a nyaralók – gondolhatják a pesszimistábbak, magyarázva, 
hogy idén még kiköltekezik a magyar, ősszel meg utánunk a vízö-
zön. Benne van a pakliban ugyanis, hogy egy időre ismét luxussá 
válik majd az Adria vagy bármelyik tengerpart számunkra.

Ahogy azt magam is megéltem fiatalon: a húszas éveim végén 
jutottam el először a nagy kék vízhez. Higgyék el, pontosan tudom 
azonban, hogy sok tízezren vannak olyanok, akiknek ez soha nem 
adatik meg az életükben.

Mit várhatnak ők most a hétköznapokban?
A szegények „adója”, az infláció felemészti azt a kevés pénzt is, 

amit keresnek, nyugdíjként kapnak. Ma még azt mondják, hogy 
inkább kevesebbet vesznek az adott termékből a boltban, de idővel 
megeshet, hogy bizony le kell mondaniuk kedvenc sajtjukról, fel-
vágottjukról, kenyérből és húsból az olcsóbbat – és így helyenként 
rosszabb minőségűt – veszik majd.

Nem kezdenék el azonban pánikolni, óvok is ettől mindenkit – 
bár tapasztalatom igazán még nincs válságkezelésben. Alig múl-
tam húszéves 2008-ban, amikor nyakunkba omlott minden, de a 
családi védőháló felfogta a nagyját. Most viszont már nekem kell 
biztonságos fedezéket nyújtanom. Nem hiszek az atyáskodó állam 
mítoszában, így inkább áttekintem, mire és mennyit költök. Ha 
van, ami kevésbé fontos, akkor engedem, hadd menjen. Nagyon 
úgy tűnik, spórolásra leszünk szorítva, hát erre készülök. Igyek-
szem észszerűsíteni a kiadásokat, és majd alkalmazkodom – köz-
ben pedig azért imádkozom, hogy a vihar ne döntsön romba min-
dent, ami fontos számomra.

KUJAN ISTVÁN

Apa, kezdődik?

Minden jel szerint nem 
marad érdeklődés híján a 
Miskolci Városi Közlekedési 
Zrt. legfrissebb innovációja.

Ahogy arról korábban la-
punk is beszámolt: az úgyne-
vezett 60 perces jegy mellett 
július 1-jén az MVK bevezet-
te a kisgyermekesek bérletét. 
Mint azt Veres Pál polgármes-
ter a június végi bejelentéskor 
is hangsúlyozta: a meglévő, 
szűkös anyagi forrásokkal ren-
delkező városvezetés és közle-
kedési vállalat célja továbbra is 
az, hogy segítse a miskolciakat 
és a miskolci családokat.

Az intézkedés nem maradt 
társadalmi visszhang nélkül. 
A közösségi médiában tapasz-
talt reakciók alapján leszűrhe-
tő, hogy az újítást a túlnyomó 
többség üdvözli.

Klára (37) kisebbik gyerme-
kével, másfél éves kisfiával he-
tente többször veszi igénybe a 
cég járatait. Miként azt a jogo-
sítvánnyal és autóval rendel-
kező anya megjegyezte: habár 
gyermekei – iskolai tanulmá-
nyaik megkezdéséig – díjmen-
tesen utazhatnak az MVK-val, 
az intézkedés az egekbe szökő 

üzemanyagárak közepette egy-
re érzékelhetőbb támogatást je-
lenthet a családok számára.

Andrea (25) párjával egyelő-
re még csak tervezgeti a gyer-
mekvállalást. A családalapítást 
közvetve előremozdító legki-
sebb lépéseknek is jelentősége 
lehet szerinte. – Nem mindegy, 
hogy egy város meghozza-e 
ezeket a döntéseket, és leteszi 
a garast egy-egy ilyen társadal-
mi üzenet mellett – vélekedett 
megkeresésünkkor.

Nem csupán a közvetlenül 
érintettek látják úgy, hogy az 
irány helyes. Ferenc (56) gyer-
mekei nagykorúak ugyan, 
azonban leendő nagyszülő-

ként kiemelten fontosnak tart-
ja, hogy a felnövekvő gene-
rációk számára minél inkább 
gyakorlattá váljon a tömeg-
közlekedés. – Másképp ez nem 
fog menni. Ha nem ösztönöz-
zük valamivel a fiatalokat a bu-
szozásra, villamosozásra, ak-
kor ne csodálkozzunk, hogy az 
autózás még évtizedekig ma-
gától értetődő megoldás ma-
rad – fogalmazott.

A kisgyermekesbérletet a 
mindenkori tanuló- és nyugdí-
jasbérlet áráért – tehát jelenleg 
4.300 forintért – válthatják meg 
a GYES-ben és GYET-ben ré-
szesülő miskolci kismamák.

MN

Kisgyermekesek kedvezményeKisgyermekesek kedvezménye

A szűkös anyagi forrásokkal rendelkező városvezetés és az 
MKV célja továbbra is az, hogy segítse a miskolci családokat

A katát megcsonkította, a 
rezsicsökkentést megtor-
pedózta a kormány alig né-
hány napon belül – mutatott 
rá Szarka Dénes csütörtöki 
sajtótájékoztatóján.

A Jobbik miskolci elnöke 
úgy fogalmazott, „kőkemé-
nyen szembejött a valóság a 
Fidesszel”, hiszen most már 
belátta a kormánypárt, hogy 
nem elég az önkormányzato-
kat kivéreztetni ahhoz, hogy 
a rendszerszintű korrupció és 
a felelőtlen gazdaságpolitika 
költségeit fedezni tudják. Pedig 
már maguk az önkormányzati 
elvonások is éreztették a ha-
tásukat a hétköznapi életben: 
elég csak például a miskolci 
közösségi közlekedés problé-
máira gondolni, ami nagyban 
„köszönhető” az állami finan-
szírozás megvonásának Szarka 
Dénes szerint.

– A kata megcsonkításával és 
a rezsicsökkentés megtorpedó-
zásával azonban most már köz-
vetlenül és valóban húsba vá-
góan fennáll a veszélye annak, 
hogy családok mennek tönkre 
– mutatott rá a politikus.

Elmondta azt is, hogy orszá-
gosan mintegy 450 ezer, csak 

Miskolcon nagyságrendileg 5 
ezer vállalkozót, és így 5 ezer 
családot érint a katatörvény. 
Esetükben a megélhetésük 
sodródik veszélybe.

A Jobbik miskolci elnöke kü-
lön kiemelte az otthoni szaká-
polásban dolgozókat, akik már 
a katával is nehezen jöttek ki 
a fizetésükből – most egyene-
sen ott tartunk, hogy szeptem-
bertől már nem biztos, hogy el 
tudják látni a feladatukat. Hol-
ott az egészségügyi ellátás egy 
fontos szelete az övék.

– Az egészségügy összeom-
lásával fenyeget a döntés – 
hangoztatta.

Felvetette azt is Szarka Dé-
nes, hogy vajon mennyire de-
mokratikus egy milliókat érin-
tő megszorítást néhány nap 
alatt keresztülverni a parla-
menten. Mennyire családbarát 
az a kormány, ami milliók eg-
zisztenciáját sodorja veszély-
be? Mennyire jobboldali és 
nemzeti intézkedés a külföldi 
multik profitszerzésének meg-
védésével szemben a magyar 
kis- és középvállalkozásokra 
támadni?

– A miskolci Jobbik nevé-
ben szeretnénk csatlakozni 
azokhoz a civilekhez, akik 
arra kérik Novák Katalin 
köztársasági elnököt, hogy 
ne írja alá ezt a törvényt. És 
szeretnénk kérni a miskolci 
országgyűlési képviselőket, 
hogy ennek érdekében mi-
nél nagyobb lobbitevékeny-
séget fejtsenek ki. A fideszes 
képviselőket pedig külön is 
arra kérem, hogy hallgassák 
meg azokat a kisvállalkozó-
kat, akiket egy ilyen döntés 
miatt rendkívül komoly lét-
bizonytalanságba és veszély-
be sodort a kormány – zárta 
a sajtótájékoztatót a Jobbik 
miskolci elnöke.

KI

Szarka Dénes. Fotó: Horváth Cs.
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A folyamatos pénzügyi egyen-
súly megtartása a legfonto-
sabb cél a cégcsoportnál.

A számvitelről szóló törvény 
és az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodásáról szó-
ló önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, a Miskolc Holding 
Zrt. menedzsmentje benyújtot-
ta 2021. évi összevont pénzügyi 
beszámolóját a Miskolc Holding 
Zrt. Igazgatóságának, Felügye-
lőbizottságának, valamint Mis-
kolc Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése Városgazdálkodási és 
-üzemeltetési Bizottságának. A 
beszámolót mindhárom testület 
elfogadta. A tavalyi pénzügyi év 
lezárásáról beszélgettünk Dukai 
Zoltán vezérigazgatóval.

A Miskolc Holding Zrt. hosz-
szú távú stratégiai célkitűzése a 
költségtakarékos és hatékony 
gazdálkodás megteremtése - 
kezdte a pénzügyi beszámoló is-
mertetését a vállalatcsoport első 
számú vezetője. Célunk tovább-
ra is a szoros együttműködés 
a tagvállalatokkal, a szinergiák 
feltárása, melynek révén hatéko-
nyabb működést tudunk bizto-
sítani a cégcsoport számára.

– A 2021-es pénzügyi idősza-
kot tekintve gazdaságilag milyen 
évet zár a Miskolc Holding Zrt.?

Úgy gondolom, hogy min-
den tagvállalatunk esetében 
korrekt terveket fogadott el 
az Igazgatóság, jól működik 
a kontroll, ennek következ-
tében a likviditásunk alapve-
tően rendben van. A Miskolc 

Holding Zrt. és tagvállalatai a 
2021-es gazdálkodási évet vál-
lalatcsoportszinten 86 millió 
forintos pozitív konszolidált 
adózott eredménnyel zárta. 
Ez természetesen egy jó ered-
mény, azonban ennek elérése 
nem volt egy egyszerű feladat.

– Milyen tényezők okozták a 
legnagyobb nehézségeket?

– Befolyásolta a tavalyi ered-
ményességünket a Covid-vi-
lágjárvány szinte minden tag-
vállalatunknál. Említhetném 
a Miskolci Fürdők Kft. esetét, 
ahol a többszöri bezárás oko-
zott nehéz helyzeteket és súlyos 
veszteségeket a cégnek. De az 
MVK is megsínylette ezt az idő-
szakot. A Covid-helyzet miatt 
csökkenő utasszám, a kormány-
zat által hozott döntés az egész-
ségügyi dolgozók ingyenes 
utaztatásáról, illetve az állami 
támogatás elvonása komolyan 
befolyásolták a cég pénzügyi 
helyzetét. De a rezsicsökken-
tés miatt például a MIVÍZ még 
mindig 2009-es áron szolgáltat, 
a költségei azonban nagymér-
tékben megnövekedtek az eltelt 
több mint tíz év alatt.

– Milyen bevételekkel számol-
hatott a Holding 2021-ben?

A nettó árbevétel közel 20 
milliárd forint volt, ami 2 milli-
árddal kedvezőbb az előző évi-
nél. Az árbevétel növekedése a 
Gazdaságfejlesztési Igazgatósá-
gunk kiemelkedő munkájának 
köszönhetően többek között a 
nagy értékű iparterületek ér-
tékesítéséből származik. 2020-

ban azzal szembesültünk, hogy 
az előző tíz évben a város közel 
3 milliárd forint értékben adott 
el területeket, és rendkívül cse-
kély mértékben vásároltak úja-
kat, azaz felélték azt a vagyont. 
Mi elkezdtünk területeket visz-
szavásárolni, és értékesíteni 
azokat. Ilyen a Mechatronikai 
Ipari Parkban található - 10 éve 
üresen álló – egykor a Konec-
ranes gyár felépítésére szánt te-
rület, melyet a visszavásárlást 
követően már hasznosítani is 
tudtunk, hiszen itt kezdte meg 

első Kínán kívüli gyárának fel-
építését a Chervon Auto, és itt 
tette le a napokban az Info-
group egy 32 ezer négyzetmé-
teres logisztikai csarnok alap-
kövét. A jövőre nézve az lehet 
a probléma, hogy elfogynak az 
értékesíthető területeink.

Jelentős növekedés volt ta-
pasztalható továbbá a hőszol-
gáltatási, az őrzés-védelmi és 
az ingatlangazdálkodási tevé-
kenység tekintetében is. A be-
vétel növelése mellett azonban 
a jó eredmény eléréséhez szük-

ség volt a cégcsoportnál a feszes 
gazdálkodásra is.

– A Miskolc Holding Zrt. ve-
zetése azt is célként fogalmazta 
meg még 2020-ban, hogy sze-
retné megtisztítani a cég akkori 
portfólióját. Mi történt ezen a 
területen?

– Ezen a téren is előreléptünk. 
Megszüntettük a veszteséget 
termelő Miskolci Felnőttkép-
ző Központ Nonprofit Kft.-t, 
és értékesítésre került több üz-
leti részesedésünk a Diósgyőri 
FC Kft., a MIDMAR Nonprofit 
Kft., a Miskolci Sportcent-
rum Kft., a CINE-MIS Non-
profit Kft., a Miskolci Sportis-
kola Nonprofit Kft., a Miskolci 
Kulturális Központ Nonprofit 
Kft. és a Miskolc Városi Sza-
badidőközpont Nonprofit Kft. 
esetében. Ezt a folyamatot sze-
retnénk ebben az évben is to-
vábbvinni.

– Ha már 2022-t említette, 
eltelt egy fél év. Jelenleg milyen 
helyzetben van a Miskolc Hol-
ding Zrt.?

Ha azt mondtam, hogy 2021 
nehéz év volt, akkor ez az esz-
tendő még nehezebb lesz több 
szempontból is. A legnagyobb 
gond jelenleg a városnak és a 
Holdingnak, hogy lejár a 2005-
ös Várost Építünk I. és a 2006-
os Várost Építünk II. kötvények 
svájci frank alapú hitele, mely-
nek visszafizetése augusztus 
1-jén esedékes. Ma nem fájna a 
fejünk, ha az előző városvezetés 
élt volna azzal a lehetőséggel, 
hogy nulla forinttal szálljon ki 

ebből az ügyletből. A kormány 
ugyanis 2011-ben elfogadott 
egy stabilitási törvényt, amely-
hez kapcsolódott egy adósság-
konszolidáció is, így a város 
rendezhette volna a teljes adós-
ságát. A svájci frank drasztikus 
emelkedése miatt – miután ez-
zel a konszolidációs lehetősség-
gel akkor nem élt a város – ez 
ma közel 4 milliárd forint körü-
li összeggel terheli meg a Hol-
ding és a város büdzséjét.

Az év elején bevezetett mi-
nimálbér emelkedése, az ehhez 
kapcsolódó további bérrendezés 
is növeli a cégcsoport kiadásait, 
a folyamatosan növekvő infláci-
óról vagy a bankköltségek emel-
kedéséről nem is beszélve. Az 
energiaárak drasztikus növe-
kedése is sok problémát jelent 
a tagvállalatoknak. Egy példa 
erre. Megemelkedett a villamos 
energia átviteli díja minden tag-
vállalatunknál. Az eddigi 2 fo-
rint 70 fillér helyett július 1-jétől 
már 9 forint 80 fillért kell fizetni 
kilowattóránként. Ez több mint 
100 millió forint pluszköltséget 
jelent a cégcsoportnak. De em-
líthetném az alapanyaghiányt 
is. A MiProdukt Kft. esetében 
a nyomdai tevékenységükhöz 
szükséges papír beszerzése je-
lent egyre súlyosabb gondot.

Dukai Zoltán vezérigazgató a 
jövőt illetően úgy fogalmazott, 
hogy a kiszámíthatatlan gazda-
sági környezet ellenére is a fo-
lyamatos pénzügyi egyensúly 
megtartása a legfontosabb cél a 
Miskolc Holding Zrt.-nél.

A nehéz időszak ellenére is állja a sarat a Holding

Dukai Zoltán vezérigazgató. Fotó:Mocsári László

Volt olyan nap az elmúlt héten, amikor 417 forintot kértek egy 
euróért. Az, aki homokban tarja a fejét, és azt gondolja, ez az ő 
életére semmilyen hatással nincs, nagyon téved. Ezek a folya-
matok ugyanis nem állnak meg a bejárati ajtónk előtt.

A magyar kormány az el-
múlt héten tétlenül, ölbe tett 
kézzel nézte, hogyan száguld 
a szakadékba a magyar fizető-
eszköz. A mantrájuk hónapok 
óta arról szól, ha háború van, 
ez történik. Ha béke lesz, min-
den megoldódik. Ők semmiért 
sem hibásak, ők mindent jól 
csinálnak. A felelős és a megol-
dás a hatáskörükön kívül esik. 
Úgy viselkednek, mint az egy-
szeri ember, akinek ég a háza, 
és ahelyett hogy maga is beáll-
na a tűzoltásba, arról beszél, 
hogy a szomszéd a hibás mind-
ezért, mert ő gyújtotta fel gon-
datlanul az avart.

A Diétás Magyar Múzsa új-
ságírói részletesen foglalkoz-
tak az elmúlt héten a magyar 
fizetőeszköz katasztrófájával. 
Leszögezik: az, hogy a világban 
időről időre előfordul, hogy a 
nemzeti fizetőeszköz gyengél-
kedik, zuhan, válságban van, 
máshol is előfordul. Végül is a 
kérdés nem az, hogy megtör-
ténik-e, hanem az, mekkora 
megrázkódtatást okoz ez az or-
szág lakóinak, illetve a nemzet 
fizetőeszköze mennyivel sérü-
lékenyebb a többi hasonlónál?

A német átlagpolgárnak – 
legalábbis most nyáron – azért 
akkora gondokat nem okoz 
az infláció, hiába rekordma-
gas. Vannak tartalékai, van 
viszonylag normális bére, van 
kiterjedt és erős szociális háló 
körülötte. Nyilván ő is kény-
telen reagálni az árnövekedés-

re, átgondolni beszerzéseket, 
elhalasztani őket akár, vagy 
vaj helyett margarint venni a 
boltban.

Viszont az euró nem gyen-
gül pánikszerűen a legkisebb 
rezdülésre, mint a forint. Ezért 
ott nem kell azzal a plusz inflá-
ciós hatással számolni, hogy az 
árfolyamesés szépen áttevődik 
a belföldi árakba. Nálunk igen. 
Összességében tehát a magyar 
átlagpolgár rosszabb anyagi 
körülmények közepette, gyen-
gébb állami segítségnyújtás 
mellett, nagyobb áremelke-
déssel találkozik. A bére értéke 
csökken, az importárué meg 
nem. Ha ez így marad, akkor 
1-2 hónap, és tarthatatlanná 
válik a helyzet.

Mentőöv nélkül száguldunk  
a szakadékba

A Magyar Diétás Múzsa 
szakértői úgy látják: be kéne 
avatkozni, de itt jön a forint 
sérülékenysége a képbe. (Ami 
nem választható el attól, hogy 
az elmúlt tíz évben a gazda-
ságpolitika jórészt abból állt: 
legyen gyenge a forint, mert 
az jót tesz a gazdaság növeke-
désének.) Az árfolyamesések 
és az infláció fő (monetáris) 
ellenszere a kamatemelés szo-
kott lenni. Ezzel két gond van: 
azt a kamatot előbb-utóbb ki 
kell fizetni, és ennek nincs 
más módja, mint hogy az or-
szág lakossága ezt összeadja. 
A másik gond az, hogy a mo-

netáris eszközökkel védekezés 
elsősorban a piaci turbulen-
ciák kezelésére való. Az üze-
nete jobb esetben annyi: ked-
ves spekulánsok, lehet odébb 
menni, mert a magyar Pénz-
ügyminisztérium és a Magyar 
Nemzeti Bank ura a helyzet-
nek. Ha a költségvetésnek , a 
kapcsolódó gazdaságpolitiká-
nak – ami most már jól kive-
hető – komoly bajai vannak, 
akkor a kamatemelés kevés.

Akkor durva kamatemelés 
kell, vagy egy gazdag haver, 
aki addig segít, ameddig az 
uzsorások odább mennek. Ma-
gyarországnak két ilyen barát-
ja van: az EU és az IMF. Utób-
bit kiűztük, előbbinek pedig 
fröcsögő anyázással üzenget a 
kormány, és minden lényeges 
politikai célját blokkolja, de 
legalábbis megnehezíti. (Bár az 
utóbbi napokban elindult egy 
fehérzászló-lengetés az EU felé, 
miszerint: néhány kis enged-
ményt azért tennének a helyre-
állítási pénzekért.)

A portál hozzáteszi azt is, 
hogy ilyen helyzetek megoldá-
sának gyakori útja a megbíz-
ható csődgondnok. Az addig 
össze-vissza handabandázó 
(politikus) ember leköszön, és 
jön Bajnai Gordon és Oszkó 
Péter, akik nem szupermenek, 
egyszerűen arra szól a mandá-
tumuk, hogy elvégzik a fájdal-
mas, de életmentő beavatko-
zásokat. Nálunk ez most Nagy 
Márton (lenne) aki Matolcsyt 
megszégyenítő módon hand-
abandázik összevissza. Éppen 
a napokban irt arról Surányi 
György egykori MNB vezér, 
hogy ő megbuktatná közgaz-

daságtanból Nagy Mártont, ha 
most szeretne diplomát szerez-
ni a Corvinuson.

Alakul a tökéletes vihar
Azzal minden közgazdaság-

ban egy kicsit is jártas szakem-
ber egyetért: egyre jobban ala-
kul a tökéletes vihar. A Diétás 
Magyar Múzsa egyik újságírója, 
Panamajak az utolsó nagy ener-
giaválság és stagflációs időszak-
kal, az 1970-es évekkel hasonlít-
ja össze a mai helyzetet. Akkor 
is egy háború – a Yom Kip-
pur-háború – és az azt követő 
olajembargó döntötte be a világ-
gazdaságot. Az akkori magyar 
kormány ugyanúgy azt hirdet-
te, mint a mostani kormány: 
mindez a hanyatló Nyugat vál-
sága, amely minket nem fog 
érinteni, köszönhetően bölcs ve-
zetésünknek és a testvéri Szov-
jetunió olajszállításainak. Végül 
ennek akkor lett vége, amikor 
nyugaton lezajlott egy átfogó 
technológiai és piaci átalakulás, 
másrészt teljesen újfajta gazda-
sági szektorokat teremtettek, 
mint például az informatika. 
A keleti blokkban ez a fejlesz-
tés nem történt meg, így a 80-
as évekre rohamosan elkezdett 
szétnyílni az olló a két rivális vi-
lágrend fejlettsége és gazdasági 
teljesítőképessége között. A vég-
kifejletet jól ismerjük. A jelenle-
gi kormány kommunikációja és 
stratégiája kísértetiesen hasonlít 
a hetvenes évekre. Még Putyin 
is visszahozta a brezsnyevi idő-
ket megnyerhetetlen háborús-
tól. Nem igazán lehet másképp 
elképzelni a végkifejletet, mint 
hogy újra bekövetkezik 1989.

MAROS ÉVA

Mikor omlik össze az unortodox kártyavár? 

A tervezett időpontban, 
június 30-án létrejött a fizi-
kai összeköttetés a magyar 
és a szlovén villamosener-
gia-rendszerek között – je-
lentették be a jó hírt a két 
ország villamosenergia-ipa-
ri szakemberei a napokban. 
A jeles eseménynek mis-
kolci vonatkozása is van: az 
összekapcsoláshoz szüksé-
ges vezetékeket a FUX Zrt. 
gyártotta.

A projekt előzményei a 
kilencvenes évek közepéig 
nyúlnak vissza, ekkor kez-
dődtek a tárgyalások egy 
magyar-horvát-szlovén 400 
kV-os távvezetéki össze-
köttetés kiépítéséről – tud-
tuk meg Barkóczi Istvántól, 
a FUX Zrt. tulajdonosától. 
Mint mondta, ennek az épít-
kezésnek az utolsó fázisa volt 
a most átadott szakasz: a Cir-
kovce–Pince távvezeték meg-

építése. Szlovénia az utolsó 
olyan szomszédos ország, 
amellyel eddig nem volt táv-
vezetéki összeköttetése ha-
zánknak.

Az építkezés a szlovén olda-
lon 2020 augusztusában kez-
dődött, és most, június 30-án 
megtörtént az üzembe helye-
zés. A távvezeték nyomvona-
lának hossza 120 km. Az épít-
kezés részeként a 264 darab 
„Duna” típusú oszlopra több 
mint 2400 darab szigetelő-
láncot és több mint 1500 km 
hosszú vezetéket szereltek fel 
a kivitelezők. Mindegyik ve-
zetéket a miskolci székhelyű 
FUX Zrt. gyártotta. A veze-
ték különlegessége, hogy hor-
ganyzott acélhuzalok helyett 
alumíniumbevonatú acélhu-
zalokból áll az erősítő sod-
rat. Ez a vezetéktípus mind a 
gyártáskor, mind a szerelvé-
nyezéskor körültekintő mun-
kát kíván.

Barkóczi István hozzátette, 
hogy – korábban – a magyar-
országi oldalon felhasznált 
távvezetéket is a FUX szállí-
totta, így a bizalom jeleként 
értékelik, hogy a határ túlol-
dalán is az általuk gyártott 
kábelek üzemelnek.

A Magyarország és Szlo-
vénia közötti Hévíz–Ország-
határ–Pince–Cirkovce 400 
kV-os nemzetközi távveze-
ték projekt az uniós energia-
politikai célok szempontjá-
ból is jelentős, ezért szerepelt 
az úgynevezett közös érdekű 
projektek listáján.

Országokat kötnek össze 
a FUX távvezetékei



Lecserélik a Fövényszer 
utcai óvoda ablakait a nyá-
ron, de amint átkerül az in-
tézmény az önkormányzat 
tulajdonába további fejlesz-
tések várhatók. 

Megújulhat az épület köz-
vetlen közelében található, je-
lenleg kihasználatlan bölcső-
de is. A Miskolci Eszterlánc 
Néphagyományőrző Óvoda 
Pitypang Tagóvodája a Mar-
tinkertvárosban található, 
egy nyugodt, családi házas 
övezetben, ahol a gyermekek 
csendes, árnyékot biztosító 
fákkal teli környezetben él-
vezhetik az óvodai életet. Az 
intézmény nyolc csoporttal 
működik.

Az épületre ráfér a felújítás, 
most, első körben a nyílászáró-
kat cserélték, cserélik le. A rész-
letekről a körzet önkormány-
zati képviselője, Badány Lajos 
alpolgármester tájékoztatta la-
punkat a helyszínen.  Az óvo-
da a MÁV tulajdonában van, 

de az önkormányzat kezelésé-
ben áll. Egy hosszú távú konst-
rukció keretében szerződést 
kötöttünk arra, hogy megvá-
sároljuk. Így ugyanis pályázha-
tunk uniós forrásokra. De ad-
dig is lecserélik a nyílászárókat 
a konyhában, a kiszolgálóhelyi-

ségekben, valamint a foglalkoz-
tatókban, mert előfordult, hogy 
befolyt az esővíz az ablakoknál. 
Tervezés alatt áll az ovi melletti 
bölcsőde rendbetétele is, a ter-
veket már akár ősszel bemu-
tathatják, hogy utána megkez-
dődhessen a beruházásra kiírt 
közbeszerzési eljárás.

Badány Lajos felidézte, hogy 
képviselői keretéből finanszí-
rozta például a kerítés lefesté-
sét, az anyagköltségeket ő állta, 
az ovi dolgozói és a szülők is 
részt vettek a munkában.

A tagóvoda építését egyéb-
ként 1984 őszén kezdték el, 
a 200 személyes épületet és a 
60 személyes bölcsődét 1986-
ban adták át.
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Ezúttal Baranya megyében 
találkoztak a Szentlászló nevű 
települések képviselői az el-
múlt hétvégén. Az eseményen 
emléktáblát is avattak.

Eszláriné Markó Mónika, a 
Miskolci Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökhelyette-
se érdeklődésünkre elmond-
ta, huszonhatodik alkalommal 
rendezték meg a programot, 
ami döntően a közös emléke-
zésről és a – ma már mondhat-
juk – baráti kapcsolatok ápolá-
sáról, elmélyítéséről szólt. Idén 
felavattak egy emléktáblát is, 
amin jelölték a települések he-
lyét és nevét is.

– Ezúttal a Baranya megyei 
Szentlászlón találkoztunk, a bor-
sodi települést hatan képvisel-
tük. A maga nemében egyedül-
álló ez az összefogás, azt látjuk 
a többiek részéről is, hogy vár-
ják a közös programot, szeretjük 
ápolni a hagyományainkat hatá-
ron innen és túl – mondta.

1992-ben fogtak össze ezek 
a települések. A délszláv hábo-
rú elől ugyanis a horvátországi 

Szentlászlóról is sokan mene-
kültek Magyarországra – őket 
szerették volna megsegíteni. A 
kapcsolat aztán olyannyira ki-
tartott, hogy 1996-ban az első 
Kárpát-medencei találkozót is 
meg tudták szervezni. Azóta 
felváltva, minden évben más és 
más településen jönnek össze 
a 18 – 1-1 horvát és szlovén, 5 
erdélyi és 11 magyar – telepü-
lés vezetői, képviselői. Jövőre 
Erdélyben, Nyárádszentlászlón 
találkoznak majd.

Ahogy arról június végén 
beszámoltunk, a hagyomá-
nyoknak megfelelően idén is 
megkoszorúzták az uralkodó 
szobrát Bükkszentlászlón.

A település 1940-ben vet-
te fel a ma ismert nevét, ami 
templomának védőszentjére, I. 
László királyra utal. Most a 82. 
évforduló alkalmából tartottak 
ünnepséget, a település gyö-
nyörű temploma előtt 2000-
ben állítottak szobrot a nagy 
királynak, ami elé néhány év-
vel ezelőtt kezdtek el rendsze-
resen koszorút helyezni.

KUJAN ISTVÁN

Több lépcsősort is felújítanak 
az Avas III-as ütemében, a he-
lyi képviselők saját alapjukból 
finanszírozzák a munkát.

A Jósika utca 2. szám mögött 
vezet lefelé a Kölcsey utca irá-
nyába az a lépcsősor, amit most 
rendbe tesznek. Harminc méter 
hosszú, és negyven éve készült, 
így időszerű volt a felújítása. 
Szilágyi Szabolcs (Velünk a Vá-
ros) önkormányzati képviselő is 
rámutatott, az idő vasfoga nem 
kímélte ezt a lépcsősort sem, a 
folyamatos, fagyás által okozott 
aprózódás miatt fokok törtek le. 
Így nemcsak balesetveszélyessé, 
hanem már gyakorlatilag járha-
tatlanná vált az utóbbi időben.

– Ezért az egészet el kellett 
bontani, és egy vasbeton-va-
salásos technikával újra kellett 
építeni a lépcsősort – mondta.

A terület az ő és képviselőtár-
sa, Fodor Zoltán választókerüle-
tének a határán van. Mindkette-
jüknek jelezték a környéken élők, 
hogy az összetöredezett lépcső 
felújításra szorul, ezért közösen 
kerestek megoldást a felújításra. 
Fodor Zoltán elmondta, a közbe-
szerzés kiírása után a városveze-
tés kiválasztotta azt a kivitelezőt, 
aki elvégzi a munkát. Hétfőn el-
kezdték a bontást, megtörtént a 
zsaluzás, és már a betonozásnál 
tartanak. A felújítás 3 millió fo-
rintba kerül, és a két képviselő fe-
le-fele arányban finanszírozza. A 

tervek szerint két héten belül vé-
geznek a munkával. Fodor Zol-
tán azt is elmondta, hogy válasz-
tókerületében hamarosan újabb 
lépcsősorokat tesznek rendbe: a 
tervek szerint rövid időn belül 

elkezdődhet az Avasi Gimnázi-
ummal szembeni buszmegálló-
hoz vezető, valamint a Klapka 
György utcai élelmiszer áruház 
előtti lépcsősor felújítása is.
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A maga nemében egyedülálló ez az összefogás. Fotó: EMM Fodor Zoltán és Szilágyi Szabolcs konzultál a munkásokkal . Fotó: B. L.

Badány Lajos helyszíni szemléje az óvodában. Fotó: Mocsári L.

Szentlászlók találkozója

Időközi választást tartanak 
szeptember 25-én Miskol-
con a 3. számú választóke-
rületben. A Velünk a Város 
Lokálpatrióta Egyesület 
és a benne együttműködő 
szervezetek közös önkor-
mányzati képviselőjelöltje 
Sebe-Gazdig Judit.

– Sok fiatal dönt úgy az egye-
temi évei után, hogy elhagyja 
Miskolcot. Ön itthon maradt, 
mi az, amit szeret ebben a vá-
rosban? Mi az, ami ideköti?

– Gyakorlatilag minden érze-
lem ideköt. Család, barátok, él-
mények, emlékek, gyermekkor, 
kamaszkor és a felnőttkor is. A 
Bükk közelsége, az erdei túrák, 
hideg forrásvizet inni egy forró 
nyári napon. A tapolcai és lilla-
füredi séták. Lángos a Zsarna-
in vagy a tapolcai büfésoron, 
vagy forró teát kortyolni Lilla-
füreden a térdig érő hóban. A 
Jegesmedvék a jégcsarnokban, 
a Miskolc Rally prológ a salak-
motorpályán vagy egy jó Diós-
győr-meccs a stadionban. Soha 
nem is gondoltam rá, hogy el-
menjek innen. Mindent megta-
láltam Miskolcban, amire szük-
ségem volt és van.

– Azt vallja, a közösségépí-
tés, a közösségfejlesztés mindig 
is fontos volt az életében. Me-
lyek azok a történések, amikre 
jó szívvel tekint vissza?

– Már gyermekkoromban el-
kezdődött. Az avasi bérházunk 
közössége többször újrafestet-
te a bérház belsejét (gyerekek 
és felnőttek együtt), díszítettük 
növényekkel és képekkel. A 

kiskerteket is rendben tartot-
tuk a ház körül. Mindenki a sa-
ját telkéről vitt szebbnél szebb 
virágokat, ültette el, és 20 év 
távlatából is gondozzák őket. 
Ezt láttam az idősebbektől, a 
szomszédoktól és a szüleimtől. 
Így természetessé vált az, hogy 
a saját lakókörnyezetemre is 
odafigyeljek. Középiskolában 
lehetőségem nyílt az iskolai és 
városi diákönkormányzatnak 
tagjává válni, vezetőtisztséget 
betölteni. Megragadtam az al-
kalmat, hiszen tenni akartam 
már akkor az iskolám közös-
ségéért és a városomért is. Tu-
lajdonképpen természetes volt, 
hogy külön feladatokat vál-
laltam, mint a szemétszedés 
a Kisavason diáktársaimmal, 
rajzverseny szervezése a kör-
nyezetvédelem jegyében és ha-
sonlók. A Miskolci Egyetemen 
is minden rendezvény szerve-
zésében, amire csak lehetősé-
gem volt, aktívan részt vettem. 
Egyetem alatt elvégeztem egy 
sportoktatói iskolát, és több 
éven keresztül úszásoktató-
ként dolgoztam egy sportegye-
sületnél, ahol az oktatás mellett 
nyári táborokat és egyéb sport-
rendezvényeket is szerveztünk. 
Nagyon fontosnak tartom a 
gyermekek egészséges élet-
módra nevelését, amiben véle-
ményem szerint nagy szerepe 
van a közösség erejének. Már 
kislányként is érdekeltek az au-
tók, ezt édesapámnak és a bá-
tyámnak köszönhetem. Cso-
dálattal töltött el, hogy azonos 
érdeklődési kör mekkora tö-
meget tud megmozdítani, és 

milyen összetartást eredmé-
nyez. Mindig örömöt okozott, 
ha részt vehettem egy-egy 
ilyen közösségi rendezvény 
megszervezésében, lebonyolí-
tásában, és tagja lehetek több 
autós egyesületnek.

– Munkája során is számos 
miskolcival került kapcsolatba. 
Ők milyen üzenetet közvetíte-
nek Önnek?

– Nem telik el úgy nap, hogy 
bármilyen korosztállyal foly-

tatott beszélgetéseim során a 
drasztikusan megnövekedett 
élelmiszerárak ne kerüljenek 
szóba. Ez az, ami jelenleg min-
denkit érint az országban, így 
a miskolciaknál is a legfőbb 
problémát jelenti. A nyugdí-
jasoknak a törvény által előírt 
nyugdíjemelés sem segít, mert 
ennek összege nem fedezi az 
élelmiszerárak nagymértékű 
növekedését. A napokban be-
széltem egy idős nénivel, aki a 

panel erkélyén a muskátlik he-
lyett már kaprot, hagymát, pa-
radicsompalántát ültet, mert 
sem a boltban, sem pedig a 
piacon nem tudja megfizetni. 
Ráadásul itt van a kedden el-
fogadott katatörvény, ami több 
százezer dolgozónak és csa-
ládjaiknak sodorja veszélybe 
a megélhetését. Nekem is több 
kisadózó ismerősöm van, jog-
gal panaszkodnak, tanácstala-
nok és dühösek.

– Személy szerint mit gondol: 
mi Miskolc legnagyobb gondja 
jelen pillanatban?

– A legfőbb problémának a 
kormány önkormányzatokat 
érintő megszorító intézkedése-
it tartom, amelyekkel 2019 óta 
folyamatosan sanyargatja el-
sősorban az ellenzéki települé-
sek lakóit, így a miskolciakat is. 
Különböző adónemeket vontak 
meg a városoktól, ami a bevéte-
li források csökkenését okozta, 
és ez kihat például a közössé-
gi közlekedésre is. Emellett ko-
moly nehézség, hogy nem kellő 
mértékben támogatja az állam 
az út- és közműhálózat javítását 
és fejlesztését. A város közműhá-
lózatának komplex felújítása na-
gyon sürgető lenne, elsősorban a 
víz- és szennyvízhálózaté, hiszen 
nem telik el már úgy hét, hogy 
ne látnánk a város több pont-
ján munkagépeket vagy éppen 
az aszfalt alól feltörő vízsugara-
kat. Az úthálózat fejlesztését is 
sürgetőnek tartom, hiszen me-
lyikünk ne tapasztalta volna a 
reggeli vagy délutáni hatalmas 
dugókat. Ezeket a közlekedési 
problémákat tovább fokozta az 

Y-híd építése, és a nem megfele-
lő számú és áteresztőképességű 
kerülőút kialakítása, amely leg-
inkább az én leendő választóke-
rületemet érinti.

– A 3. számú körzet képvi-
selőjeként milyen tervekkel sze-
retne nekikezdeni a képviseleti 
munkának?

– Hegedűs Andrea projektje-
inek befejezését tartom a leg-
fontosabbnak, hiszen a folya-
matosságra szüksége van egy 
választókerületnek. Hármat 
emelnék ki ezekből a közös-
ségfejlesztés jegyében. Mar-
tinkertvárosban egy szabadtéri 
színpad és nézőtér kialakítása, 
ahol kisebb rendezvényeket 
lehetne tartani a kertváros-
ban élők számára. A Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház hatal-
mas kertjében egy játszóteret 
szeretnénk kialakítani EU- 
szabványos játszóeszközökkel, 
hogy a gyerekek védett kö-
rülmények között tudják el-
tölteni a szabadidejüket szü-
leikkel. Emellett a hármas 
választókerületben minden 
elavult játszóeszközt mielőbb 
le kell bontatni és kicserélni. 
A Testvérvárosok útja 20-22. 
szám előtti zöldterületen pedig 
el fog készülni a kutyafuttató, 
ami a lakók régi vágya. Eze-
ken kívül természetesen még 
sok minden tervezés alatt van. 
Fontos számomra a kapcsolat-
teremtés, az aktív együttműkö-
dés a választókkal, és megígér-
hetem, hogy a megoldásra váró 
feladatokat velük együtt térké-
pezzük fel.

BUZAFALVI GYŐZŐ

Átveszem a stafétabotot a 3-as választókerületben

Sebe-Gazdig Judit. Fotó: Mocsári László

Már nem folyik be az óvoda ablakán az esővíz

Biztonságos lesz a lépcsőzés az Avas III-as ütemben



A szigorúan vett védőnői 
feladatokat régen megha-
ladta már Kiss Edina, aki 
helyettesével néhány héttel 
ezelőtt költözhetett be a 
Lyukóvölgyi Közösségi Ház 
mögött található központba. 
"Nem egyszerű ez a körzet" 
– mondja mégis mosolyog-
va az elhivatott védőnő, akit 
annak apropóján kerestünk 
fel, hogy nemrégiben vehette 
át 15 éves jubileumi diplo-
máját.

– Ismételjük csak el, mit ehet 
a baba, hogy ne jöjjön ki raj-
ta újra a pikkelysömör? Tehát 
tejmentes ételeket adunk neki, 
ugye? – magyarázza a fiatal 
édesanyának nagy türelem-
mel Kiss Edina. Csecsemő– és 
kisgyermek-tanácsadásra vár 
féltucatnyi kismama az ápri-
lisban átadott Lyukói Védőnői 
Szolgálat épületében, Edina 
sorra hívja be őket; testsúlyt 
és magasságot mér, miközben 
újra és újra átveszik a lega-
lapvetőbb gondozási tudni-
valókat. Határozottan, de sze-
retettel a hangjában beszél a 
babákhoz; a szülők tisztelettel, 
időnként a bizonytalanságuk 
miatt megszeppenve válaszol-
nak neki.

– Orvosi pályára készültem, 
de végül védőnő lettem; szere-
tek gondoskodni az emberek-
ről, szívemen viselem a csalá-
dok sorsát. Az vezérel, hogy az 
elesetteket, a gyerekeket a jó 
irányba tereljem – sorolja Edi-
na, aki már a középiskolában 
rengeteget foglalkozott a lel-

kek ápolásával: az evangélikus 
Kossuth Lajos-gimnázium pe-
dagógia és pszichológia tago-
zatán érettségizett. Aztán vé-
dőnőként végzett, Gönc után 
Miskolcon, az Éder György 
utcai védőnői tanácsadóban 
helyezkedett el Simkó Róbert 
házi gyermekorvos mellé. Úgy 
fogalmaz, „2007-től erősítem 
a miskolci csapatot”.

– 14 éves munkaviszony 
után rá kellett jönnöm, hogy 
nemcsak védőnő vagyok, ha-
nem egy kicsit orvos, pszi-
chológus, párterapeuta, egy 
picit jogász és tanár, aki min-
dig igyekszik a jó útra terelni a 
családokat – mutat rá munkája 
összetettségére Edina.

A világjárvány csúcsidősza-
kaiban is megtapasztalták – 
emlékszik vissza –, hogy „nem 
egy normál körzetben” látnak el 
védőnői szolgálatot körzetpár-
jával, Molnár Andreával. Példá-
ul az online konzultációt alig-
alig lehetett megoldani, mert 
vagy nem rendelkeztek meg-
felelő telefonnal a körzet lakói, 
vagy nem ismerték a kommu-
nikációs alkalmazásokat.

„Itt egy kicsit megállt az élet, 
kreatívnak kell lenni, sokszor 
saját kútfőből merítve oldjuk 
meg a problémákat” – derül 
helyzetük kuszaságán Edina.

A Covid lecsengésével azért 
valamelyest normalizálódott 
a helyzet: szerdánként önál-
ló védőnői várandós tanács-
adást tartanak, más napokon 
kisgyermekes családokat láto-
gatnak meg, méhnyakszűrést 
végeznek. A védőnő kiemeli: 

az egészségvédelem mellett a 
szociális problémák kezelé-
sével is foglalkoznak: viharos 
párkapcsolatok, lakhatási és 
megélhetési gondok és a drog 
– ezek évek óta feladatot ad-
nak nekik.

– Mindennel foglalkoznunk 
kell, ami kihat a családokra, a 
gyerekekre. Igyekszünk saját 
hatáskörben megoldást talál-
ni a problémákra, de van, ami 
már túlhalad rajtunk. Ilyen-
kor azonnal jelezzük a meg-
felelő intézet, hatóság felé – 
mondja.

A védőnők alaposan le van-
nak terhelve, ezt mi magunk 
is tapasztaltuk. Hogy ezen né-
mileg enyhíteni tudjanak, hat 
évvel ezelőtt elindították a 
lyukóvölgyi családi mentor-
programot. A fenntartói fel-
adatokat ma már a Miskolci 
Egészségfejlesztési Intézet lát-
ja el Balog Ildikó vezetésével. 
Helyi roma asszonyok váltak 
mentorrá – egyúttal példakép-

pé – azzal, hogy egészségügyi 
és szociális tréningeken vettek 
részt. Tudásukat rendszeresen 
felfrissíti, kibővíti Edina. Mára 
kialakult egy bizalmi viszony a 
családok és köztük, egyre töb-
ben jelentkeznek a program-
ba. Tavaly volt olyan időszak, 
hogy a százötvenet is elérte a 
számuk. Tanácsadás, kapcsolat-
tartás és segítés a fő feladat, de 
segítenek a rendszeres pékáru– 
és gyümölcsosztásnál, tisztító-
szerek, mosószerek kiadásánál, 
és segítenek akkor is, ha valaki 
időpontot szeretne kérni az or-
vosnál, az egyéb ügyintézésben. 
Edina a lyukóvölgyi mentor-
programért megkapta a Nor-
vég Projekt-díjat 2017-ben, de 
nagyon büszke Miskolc város 
Benkő Sámuel-díjára (2016.), 
a fővárosban átvett Védőnők 
Napja díjra (2017.) és a Miskol-
ci Egyetem felnőttképzési köz-
ponttól kapott Kiváló Gyakor-
latvezető díjra is.

KUJAN ISTVÁN
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Miskolc nem tökéletes, de 
vannak részei, amik meg-
közelítik ezt a fogalmat. 
Mostani cikkünk - mint egy 
betűkkel szórt túraösvény - 
ezeken át vezet.

Nem tudhatjuk, másnak e tá-
jék mit jelent. Üres bányákat, 
egykori gyárkomplexumok em-
lékét, belakható iparterületeket 
vagy cáfolhatatlan számokat egy 
aláíró íven? Aki azonban ismeri 
Miskolcot, itt él vagy akár csak a 
közelben, valószínűleg pontosan 
tudja, hová, milyen okból érde-
mes menni. Tudja, hogy Lillafü-
red a város lombos tüdeje – ha 
ballonokba gyűjtenék az ottani 
levegőt, annak országszerte lenne 
piaca. Hogy a Szinva patak a kék 
átfogó: a leginkább lokálpatrióta 
vízfolyás hazánkban, ami nagyjá-
ból egyik Miskolc-táblától a má-
sikig tart. Hogy Tapolca a város 
fürdővízbázisa, Újmassán pedig 
az ipari történelmünk őrlángja 
ég, ha már csak képletesen is.

Miskolc nem tökéletes, egyes 
részek nem valószínű, hogy be-
férnének a Csodálatos Magyar-
ország kiadvány leginkább aján-
lott látnivalói közé. Mégis, aki itt 
él, az tudja, mit adhat ez a város, 
látja az épített környezet előbuk-
kanó szépségeit, megtalálja ma-
gát a természet csodáiban. Az 
alábbiakban a szíveknek kedves 
miskolci pihenőhelyek közül 
szemezgettünk.

Szépített környezet
A belváros mint turista-

célpont mindig színes bemu-
tatótere volt a helyi építészet 

sokszínűségének. A barokk 
alapokon nyugvó klasszicis-
ta és eklektikus házakkal ke-
retezett Széchenyi még ma is 
tartja azt a zsongó sétálóut-
ca-jellegét, amit a korábbi 
generációk szintén jól ismer-
hettek. Bár az üzletek mára 
jórészt bevásárlóközpontok-
ba tömörültek – így nem fel-
tétlenül a shoppingszatyrok 
suhogó hangjai uralják a teret 
– mégis annyi fontos miskol-
cikum tömörül néhány száz 
méteren, hogy továbbra is a 
város életének egyik legmoz-
galmasabb pontja a sétáló. A 
színház monumentális épüle-
te, a Déryné utca és a Szinva 

terasz, amik a bohém miliőt 
szállítják vagy a Centrum és 
a Villanyrendőr, mint a leg-
többször hivatkozott találko-
zási pontok. A Széchényiről 
nyílik az egyik legszebb te-
rünk, az Erzsébet tér, amely 
nemcsak a jelentős épületek 
miatt, de az avasi templom-
ra futó kilátás okán is esé-
lyes az előbbi címre. Az Avas 
Szálló egykor káprázatos ívei, 
amik talán hamarosan is-
mét ledobják magukról a pa-
tyomkin-páncélt. A Miskolc 
felirat, ami előtt több vaku 
villant már, mint némelyik 
fotóstúdióban. Van, ahol pi-
henni vágyik a lélek: a Váro-

ház tér fái alatt vagy a virágó-
rát körülölelő padokon ülve 
hamar szinergiába kerülhe-
tünk Miskolccal.

Persze a belváros nem csu-
pán a sétálóutcából áll. Itt talál-
ható többek között a történel-
mi Avas közel 800 pincéjével 
és számtalan borházzal. Ha itt 
sétálunk, számos kilátópon-
ton és mesterséges teraszon 
nézhetünk le a domb lábá-
nál nyüzsgő városra. A felújí-
tott Horváth-tető most ismét 
azt a szerepet töltheti be, ami-
ért egykor létrehozták: hogy 
élettel teli pontja legyen Mis-
kolc szívcsúcsának. Mellette az 
Avasi kilátó a város halszem-

optikája – ami új távlatokba 
helyezi a horizontot –, és egy-
ben leggyakrabban használt 
jelképe is.

A város legnagyobb skan-
zenje mellett sem érdemes el-
menni: Görömböly még min-
dig őrzi a gazdagabb nagy 
falvak legjobb ismertetőjegye-
it, úgy, hogy 10 perc kocsiká-
zásra van a legbelebb belváros-
tól. Az ottani pincesor pedig 
végképp egyedülálló tere Mis-
kolcnak. A Grál Pince alatt 
futó vájatkomplexum faragott 
termei a kötelezően megné-
zendő kategóriába tartoznak: 
nem csak egy komplett lovag-
termet idéznek meg a farag-

ványok, de egy mesebeli erdőt 
is metszett a kövekbe a megál-
modó.

Az Ezüst-tó kincse
Diósgyőr, Tapolca és Lilla-

füred olyan turistacélpontok, 
amelyek az ország nyugati ré-
szén sem ismeretlenek az em-
berek előtt, de a helyi lakos-
ság sem szégyelli újra és újra 
begya korolni az utcácskák dő-
lését, a sétányok íveit. Ebben 
pedig igazából semmi meglepő 
sincsen. Miskolcnak van lovag-
vára, közép-európai léptékkel 
is egyedülálló barlangfürdője, 
erdei kisvasútja, vízesése, Palo-
taszállója és olyan hegyi tava, 
aminek látványa a sokat lá-
tott sportkommentátorokat is 
hosszú másodpercekre meg-
némította a Tour the Hongrie 
királyetapján - Winnetou-ék té-
vedtek, az igazi Ezüst-tó kincse 
nem valamilyen nemesfém, ha-
nem a panoráma.

Ha pedig már a legszebb ki-
rándulóhelyekről beszélünk, 
nem maradhat ki a sorból a 
II. János Pál pápa tér sem, ami 
a diósgyőriek egyik kedvenc 
pontja. A tér 2020-ban lép-
csőzetes süllyesztést kapott a 
Szinva patak medre felé, így a 
zöldterület közvetlen kapcso-
latba került a vízfelülettel. Új 
sétányok is helyet kaptak, eze-
ket kandeláberek, utcabútorok, 
évelő virágágyások és egyedi 
fák színesítik, hirdetve, Mis-
kolcon szinte bárhol bukkan-
hatunk valami szépre egy-egy 
hosszabb séta során.

BÁJER MÁTÉ

Ami képeslapra illik: Miskolc legszebb pihenőhelyei

II. János Pál pápa téri hűsölés a nagy melegben, játszani is érdemes a csobogó vízsugárral. Fotó: Horváth Csongor

Bár hivatalos tájékozta-
tás nincs, az üzletek és 
az OTP honlapja is jelzi, 
hogy július 2-ától már 
nem lehet SZÉP-kártyával 
élelmiszert vásárolni.

A kormány február 1-jétől 
tette ezt lehetővé, először az-
tán május végéig, majd júli-
us 1-jéig meghosszabbította, 
hogy a SZÉP-kártyán lévő 
pénzt élelmiszer-vásárlásra 
is lehessen fordítani. A dön-
tést azzal is magyarázták, 
hogy a határidő így az ár- és 
kamatstoppal esik egybe. A 
kormány nemrégiben azon-
ban mindkettő határidőt 
meghosszabbította, az ársto-
pot október 1-jéig, a kamat-
stopot december 31-éig, a 
Szép-kártyás élelmiszer-vá-
sárlásról azonban nem ha-
tározott.

Hivatalos közlemény nem 
érkezett ugyan arról, hogy 
változott a helyzet, az OTP 
mindenesetre jelzi az olda-
lán a változást, és több üz-
letnél is feltüntették, hogy 
július 2-ától már nem lehet 
élelmiszert vásárolni a kár-
tyával.

Az elmúlt hónapokban 
lényegében az összes nagy 
áruházlánc lehetővé tette a 
boltjaiban ezt, és a vevők a 
korábbi tapasztalatok sze-
rint öntötték a pénzt a kár-
tyazsebeikből erre a célra. 
Több ezer új bolt csatlako-

zott elfogadóként – írta meg 
néhány napja a bank360.hu.

Még a változtatás előtt azt 
követelte az MSZP, hogy a 
SZÉP-kártyákkal július 1-je 
után is lehessen vásárolni az 
élelmiszerüzletekben. Az el-
lenzéki párt közleményében 
azzal vádolta a Fidesz-kor-
mányt, hogy cserben hagyja 
a „brutális drágasággal küz-
dő magyar embereket”.

Kiemelték: az emberek 
többsége a "brutális drágu-
lások" miatt a SZÉP-kártyá-
val eddig túlnyomó rész-
ben élelmiszert vásárolt, és 
az MSZP szerint a jelenlegi 
megélhetési válságban nem 
szűkíteni, hanem bővíteni 
kell a kormányzati segítség-
nyújtás körét.

Emlékeztettek: az MSZP 
kezdeményezte, hogy a rászo-
rulók kapjanak legalább havi 
20 ezer forint értékű "esély 
élelmiszerkupont" elektroni-
kus fizetőeszközre feltöltve, 
amelyet csak alapvető élelmi-
szerekre lehet költeni.

A boltokban egyébként 
nem szűnik meg teljesen 
a SZÉP-kártyás fizetés le-
hetősége, hiszen bizonyos 
helyeken a kínálatban sze-
replő, meleg ételeknek szá-
mító árukat továbbra is le-
het vásárolni, amennyiben 
az megfelel a vendéglátás-
ra igénybe vehető termékek 
kritériumának.

KI

SZÉP-kártyával nincs 
élelmiszer-vásárlás

Pszichológus, párterapeuta és védőnő egyben

Kiss Edina védőnő munka közben. Fotó: Mocsári László
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„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy, hogy 
a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az 
emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket. Amint felemeljük 
és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért 
Miskolc? című kötetében Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 63 vá-
laszban indokolja meg, hogy miért szereti Miskolcot.

1956 októbere… legendás 
idők, legendás szereplőkkel. 
Közülük is kiemelkedik Nagy 
Attila színész, aki ezt a vészter-
hes időszakot épp városunkban 
tölti. Fontos szerepe lett a mis-
kolci eseményekben.

A nagy múltú Miskolci Nem-
zeti Színházban összesen nyolc 
szerepet játszottam, de ezek kö-
zül a legemlékezetesebb Katona 
József Bánk bánjának címszere-
pe volt. Arra gondoltam, hogy 
most már semmi sem akadá-
lyozhat meg abban, hogy híres 
színész legyek. Aztán mégis tör-
tént valami, ami felforgatta az 
életemet. 1956. október 23-án, 
délután szóltak nekem, hogy a 
színház közelében lévő Kossuth 
utcai kultúrházban irodalmi 
rendezvény lesz, amelyen részt 
vesz Budapestről Illyés Gyula is. 
Az ő kérésére a miskolci Szabó 
Lőrinc verseit szavaltam a népes 
közönség előtt. Itt értesültünk 
arról, hogy Budapesten tünte-
tés van.

Október 25-én több színész-
társammal együtt elmentünk 
a miskolci Műegyetem melletti 
rétre, és ott sokadmagunkkal 
hallgattuk a felszólalókat. Jó né-
hányan felismertek, integettek 
nekem, aztán ketten odalép-
tek hozzám, és felkértek, hogy 
menjek föl a mikrofonhoz és 

szavaljak. Hosszú kabátomban, 
kalapomat idegesen forgatva 
felmentem a mikrofonhoz, és 
elszavaltam a Szózatot. A tö-
meg síri csendben hallgatta, 
majd amikor befejeztem, óri-
ási tapsban tört ki. Ez volt az a 
pillanat, ami engem a forradal-
mi cselekmények élére sodort. 
Együtt vonultam a tömeggel az 
egyetemről Miskolc belvárosá-
ba, és akkor ott, a Petőfi téren, 
ahol a tüntetők követelték, hogy 
újra szavaljak, segítettek fölka-
paszkodni a szobor talapzatá-
ra, ahonnan – mikrofon nem 
lévén – teli torokból mondtam 
el Petői Sándor Nemzeti dalát. 
A refrént ezrek kiáltották velem 
együtt.

„Esküszünk, esküszünk, 
hogy rabok tovább nem le-
szünk”

Erről fényképek és filmfelvé-
tel is készült, amely az utókor 
számára is megörökítette a for-
radalom e gyönyörű pillanatait. 

Akkor, ott, mindenki eggyé vált, 
és senki nem gondolta, hogy ami 
elkezdődött, és ami esélyt jelen-
tett arra, hogy az életünk jobbra 

forduljon, néhány nap múlva vé-
res borzalommá válik.

A fegyházban minden reg-
gel ugyanúgy kezdődött. Kop-

panó lépések, aztán kiabálás… 
aztán reggeli. Most azonban 
tisztán hallotta, hogy hárman 
is jönnek a folyosón. Kulcscso-
mózörgés… majd a retesz meg-
szokott csattanása… aztán ki-
tárult a cella ajtaja. Egy civil és 
két szolgálatban lévő fegyőr állt 
az ajtóban. Az egyikük közölte: 
„Készülődjön. Önt délelőtt ki-
engedjük.” Először nem is értet-
te. Aztán, látva tanácstalansá-
gát, még egyszer rászóltak. Egy 
órával később beesett arcú, sá-

padt fiatalember lépett ki az ut-
cára, s hunyorogva nézett a nap 
felé. Több mint négy év telt el 
azóta, mióta egy éjszaka a mis-
kolci Hunyadi utcai albérletben 
letartóztatták. És most szabad. 
Tétován lépett néhányat, várva, 
hogy majdcsak jön valaki érte, 
majd lassan, zsákba rakott hol-
miját kezében tartva elindult. 
Hogy hova, még maga sem tud-
ta, csak el innen, amilyen gyor-
san csak lehet.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 52. – A forradalmár színész 

Nagy Attila szobra a Miskolci Nemzeti Színház Déryné kertjében

Nagy Attila 1933-ban született Pácinban, gim-
náziumi tanulmányait Miskolcon végezte. 1955-
ben fejezte be a Színház- és Filmművészeti Főisko-
lát, és a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződött.

Nagy Attila az ’56-os forradalom miskolci törté-
netének meghatározó alakja volt. A fiatal színész 
véletlenül került az események sodrába, de két 
nap múlva már a forradalom egyik megyei vezető-

je lett. 1957-ben letartóztatták, 12 évnyi börtönre 
ítélték.1961-es szabadulása után visszatérhetett 
a pályára, kivételes tehetsége a legnépszerűbb 
színészek közé emelte. A rendszerváltáskor került 
a parlamentbe, a politikai csatározásokat azon-
ban nem bírta a szíve, 1992-ben elhunyt. Szobrát 
2006. október 23-án avatták fel a Miskolci Nem-
zeti Színház Déryné kertjében.

JEGYZET

Mintha most látnám, 
előttem állt a katowicei 
buszmegállóban egy tel
tebb, középkorú hölggyel. 
Őzbarna kalapban, seszínű 
ballonban és a csőnadrágos 
divat idején egy olyan szé
les, lenge nadrágban, amely 
már majdnem ráhajlott a 
cipője orrára. Hóna alatt az 
elmaradhatatlan bőrakta
táskájával, akár tanácsi hi
vatalnoknak is nézhettük. 
Ám ebben a városban sokan 
tudták, hogy ő az a Nagy
györgy Pál rendőr, ügyfe
leinek csak Pali bácsi, a 
miskolci kapitányság bűn
üldözési osztályának speci
ális előadója. A helyi ledér 
hölgyek, lányok atyuskája, 
a helyi erkölcsrendészet fő
felügyelője.

Hosszú ideig tervezget
tem, hogy egyszer csak újra 
szóra bírom. Hátha töb
bet is elárul a munkájáról, 
mint annak idején, míg hi
vatalban szolgált. Ám er
ről már lekéstem. Ballók 
László meséli, a Villany
rendőr melletti fodrászat 
soron kívüli vendégei vol
tak a város legnevezettebb 
rendőrei, dr. Árnyasi Gyu
la, Erdélyi János, az újjáé
lesztett R csoport vezetője és 
velük egy időben Pali bácsi 
is. Megesett, hogy a hajvá
gás és a beretválkozás köz
ben elszunnyadt, és csak 
a mindent ható Barbon 
arcszesz illatára riadt fel. 
László szerint szúrós tekin

tetű, hallgatag ember volt. 
Kollégáival ellentétben sose 
büszkélkedett szakmai sike
reivel.

Így aztán most úgy kell 
morzsánként összeszed
nem a bajtársaitól, mi is 
volt az ő feladata. Mint is
meretes, az állítólagos szo
cializmusban úgy üldözték 
a közveszélyes munkakerü
lést, mint az üzletszerű ké
jelgést. Persze mindannyi
an tudtuk, soha nem lesz 
annyi börtön, ahová a bá
jaikat áruba bocsátó nőket 
bezárhatnák.

Pali bácsié volt az éjsza
kai élet, bárról bárra járt, 
és képes volt egy szimpla 
mellett ücsörögve feltérké
pezni a miskolci leányvá
sárt. Név szerint ismerte a 
választékot, és kedve szerint 
mindenkinek felajánlotta a 
lehetőséget a rendőrséggel 
való együttműködésre. Tud
valevő, hogy a prostitúció és 
a bűnözés kéz a kézben jár
nak. Pali bácsi aktatáskájá
ban ott lapulhatott azoknak 
a megbízható hölgyeknek 
a névsora, akik olyan in
formációkkal szolgálhat
tak, amelyekkel segíthették 
a nyomozókat. A listáján 
szereplők bizonyos védel
met élveztek, ami tőkepiaci 
értéke nagyobb volt, mint a 
korabeli bárcának.

Nagygyörgy Pál az állo
mány egyik legfontosabb 
pillére volt, számítógépek 
még nem voltak, így egye

nesben keresték a kollégák. 
Nem volt olyan felderítetlen 
bűncselekmény, amelynek a 
nyomozásához nem tudott 
volna tippet adni, hová, 
merre induljanak. Egyéb
ként volt még egy különle
ges megbízatása is, amikor 
egy ügyfeléről kiderült vala
milyen ragályos nemi beteg
ség, neki kellett felhorgolni 
a megfertőzött férfiakat.

A volt kollégái szerint 
testhez állóbb rendőri fel
adatot nem is kaphatott 
volna, mint az erkölcsren
dészet felügyeletét. Magá
nak való agglegény volt, 
így a munkája nem zavart 
be a családi életébe. Rend
őrségi tudósítóként kétszer 
is beszélhettem vele, majd 
mindannyiszor visszako
zott a cikk megjelentetésé
től. Panaszolta vagy dicse
kedett – amit ő csinál, az 
egy igazi sziszifuszi meló, 
soha sem ér a végére. S 
időnként megesik, egyegy 
ügyfele érdekében olyan 
magas szintről figyelmezte
tik, hogy maga sem akarja 
elhinni.

Nyugdíjasként szülőváro
sába vonult vissza, és még 
sokáig teljes erőbedobással 
élvezte a hobbiját, galam
bászkodott. Élvezte, hogy a 
szélnek eresztett madarai 
mindig idejében hazatalál
nak. Nem úgy, mint a haj
dani gyámoltjai, az utca és 
a bárok elesett tündérei.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Pátyolgatta a ledér hölgyeket Miskolc is benne van az eu-
rópai százban! Magyaror-
szágról mindössze három 
várost, Pécset, Budapestet 
és Miskolcot választották be 
a közé a száz európai város 
közé.

Ezek a városok az Európai 
Bizottság támogatásával dol-
gozhatnak azon, hogy min-
tavárosokként már ebben az 
évtizedben is nagy lépést te-
gyenek a klímasemlegesség 
irányába.

Az uniós „küldetésben” 
résztvevő magyar városok 
kedden online megbeszélést 
tartottak, amelyen szó esett 
arról is, hogy milyen, az ön-
kormányzatokat és a lakossá-
got is érintő kezdeményezé-
sek indulhatnak el akár már 
jövő év elején. A programban 
közreműködő települések, 
így Miskolc is, olyan kísérle-
ti és innovációs központok-
ként működnének, amelyek jó 
példáit és jógyakorlatait vala-
mennyi európai város átveheti 
és alkalmazhatja majd 2050-
ig, a klímasemlegesség eléré-
sére kitűzött nemzetközi ha-
táridőig.

A „száz város misszió” kap-
csán július 12-én délelőtt tar-
tott online megbeszélésen a 
budapesti, pécsi és miskolci 
szakemberek nemcsak a táv-
lati célokról ejtettek szót, ha-
nem a három magyar város 
közötti együttműködés lehe-
tőségeiről is. Az egyeztetések 
folyamatosak, a tervek sze-
rint jövő héten is folytatódnak 
majd. Az, hogy Miskolc beke-

rült a kiválasztott száz euró-
pai város közé, azért is jelent 
komoly sikert, mert az uniós 
projektben és a Nagy-Miskolc 
Programban megfogalmazott 
zöldcélok tökéletesen illesz-
kednek egymáshoz.

A misszió célja, hogy a száz 
város 2030-ra klímasemle-
gessé váljon, ami az üvegház-
hatású gázok kibocsátásának 
drasztikus visszafogását és 

az elnyelőkapacitások bővíté-
sét jelenti. A „Nettózéró” el-
éréséhez az önkormányzat és 
a városi intézmények mellett 
a gazdasági társaságoknak és 
a lakosságnak is aktívan ten-
nie kell ahhoz, hogy elérjük a 
klímaváltozás lelassításához 
szükséges klímacélt és a kö-
vetkező nemzedékek számára 
fenntartsuk egy élhető, egész-
séges jövő lehetőségét.

Misszió: cél a klímasemlegesség

Nem mindenütt figyelnek a környezetre. Fotó: pixabay



A csomópont nyugati oldalát 
lezárják, a forgalmat a keleti, 
az elmúlt hónapokban elké-
szült fél körpályára terelik át.

Új forgalmi rendet vezetnek 
be július 17-étől, vasárnaptól a 
Vörösmarty–Király utcák ke-
reszteződésében ott, ahol a vá-
ros új turbókörforgalma épül. 
A Király utca forgalmát a már 
elkészült keleti oldali (Y-híd 
felőli) fél körpályára terelik át, 
és megépülnek a körforgalom 
hiányzó részei, illetve kiépítik 
a körforgalom középszigetét is 
– írja szerdai közleményében a 
Nemzeti Infrastruktúrafejlesz-
tő Zrt.

Ahogy arról korábban beszá-
moltunk, a munkálatok már-
cius elején kezdődtek el, és két 
ütemben végzik el azokat. Az 

első ütemben, március 6-ától a 
forgalmat a Király utca bal ol-
dalára (a Budapest felé vezető 
oldalra) terelték át. Az elmúlt 
hónapokban megépült a kör-
forgalom keleti oldala kötőré-
tegszinten (a beruházás állá-
sát portálunkon folyamatosan 
nyomon követtük), így az épí-
tési munkák most érkeztek el a 
második fázishoz.

Július 17-én, vasárnap reg-
geltől a Király utca forgalmát 
a csomópont „keleti oldali fél 
körpályájára terelik át, és meg-
kezdődik a körforgalom hiány-
zó két darabja, illetve kiépítik 
a középszigetet is. A Vörös-
marty utca azonban továbbra 
is zsákutcaként működik mind 
a Soltész Nagy Kálmán utca, 
mind pedig a Corvin utca felől. 
A gyalogosközlekedés az elő-

ző ütemben kialakított módon, 
változatlan formában marad.

A NIF közleménye kitér az 
Y-hídra is, mint írják, annak 
szerkezete már teljes egészé-
ben elkészült, a dilatációs szer-
kezeteket is beépítették. A híd 
– mint a legnagyobb projekte-
lem – befejezéséhez hátra van 
az aszfalt kopóréteg terítése, a 
szalag- és gyalogoskorlátok el-
helyezése, a festési munkák.

A gyalogosközlekedést biz-
tosító felvonók és a lépcsők 
munkái a végéhez közelednek, 
melyek befejezését követően 
elkezdődhetnek a gépészeti 
munkák is. A kivitelező folya-
matosan végzi a közvilágítási 
oszlopok és a pálcás védőkorlá-
tok építését is.

Ezzel egyidejűleg folyama-
tosan halad a híd körüli szer-

vizutak építése, itt jelenleg a 
védőréteg- és szegélyépítésen, 
aszfaltozáson dolgoznak, ezek-
kel párhuzamosan a csapadék-
csatorna- építési munkák is 
zajlanak. Hozzáteszik, a P+R 
parkoló kiépítése befejeződött, 
az aszfaltburkolat legfelső, ko-
pórétegszintje is elkészült.

A nettó 13,5 milliárd fo-
rintos, hazai forrásból meg-
valósuló projekt műszaki át-
adás-átvételi eljárása október 
végével zárul, melyet követően 
az illetékes hatóságok megkez-
dik a forgalomba helyezési el-
járást, így a közlekedők várha-
tóan december elején vehetik 
birtokba az elkészült Y-hidat, a 
körforgalmat és a Vörösmarty 
utca négysávossá bővített sza-
kaszát.

TAJTHY ÁKOS
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A Vörösmarty–Király utcák kereszteződésében változásokra kell számítani. Fotó: Horváth Csongor

Vasárnaptól változik a forgalmi rend 
A közművek védelme érde-
kében építenek új támfalat 
az Aradi utcában.

A beruházásra azért lesz 
szükség, mert egy villámár 
tavaly májusban elmosta az 
Aradi utca 28. szám alatti 
ingatlant határoló kerítést – 
előtte pedig a komplett járdát 
és a fél útpályát.

– Volt egy hatalmas eső-
zés, és ennek folyamán meg-
csúszott a kerítés és az út, és 
berántott mindent a kertbe – 
emlékezett vissza a Miskolc 
Televízió kamerája előtt Stoff 
László ingatlantulajdonos.

Mivel a károk nagy ré-
sze közterületen keletke-
zett, a helyreállításhoz az 
önkormányzat egy vis mai-
or pályázatot nyújtott be a 
Belügyminisztériumhoz. 
Stábunk ottjártakor a gép 
épp a mikrocölöpök alapját 
fúrta ki két méter mélység-
ben. Ezzel amint végeznek, 
egy huszonhat méter hosszú 

szögtámfalat fognak építeni 
a szakemberek.

– Húsz darab mikrocölöpöt 
fúrunk ki, majd megkezdjük 
a támfal vasalását és a beto-
nozást. A tennivalók összesen 
harmincmillió forintba kerül-
nek, ebből huszonegymillió 
forintot nyert az önkormány-
zat pályázati forrás keretében. 
További kilencmillió forint 
önrész-hozzájárulás is szük-
séges még – számolt be Durda 
Péter, a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési és műszaki 
osztályvezetője.

A kivitelező a munkákat a 
talaj előkészítésével, valamint 
az iszapos föld és a hordalék 
eltávolításával a múlt hét fo-
lyamán már megkezdte. A 
támfal építéséhez két és fél 
tonna vasra és szerelésre lesz 
szükség. Ezután másfél hóna-
pot vesz igénybe a betonozás. 
A járda és a fél útpálya helyre-
állítása várhatóan két hónap 
múlva készül el.

BÓDOGH DÁVID

Elkezdték a támfalazást

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

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

Költségosztó cégek ügyfélfogadása a MIHŐ-nél
Idén is, május 15-ét követően, a fűtési idény 

végével megkezdődött a költségmegosztó 
készülékek leolvasása. A leolvasott értékek 
alapján július hónapban a MIHŐ Kft. elkészíti az 
elszámolószámlákat.

Az alábbiakban a költségmegosztással 
kapcsolatos fontosabb tudnivalókat foglal-
tuk össze:

Költségosztást végző cég, vállalkozó feladata:
•  a radiátorokra felszerelt műszerek leolvasá-

sa a fűtési idény befejezését követően,
•  a költségfelosztás elkészítése a lakóközös-

séggel kötött szerződés alapján.

Közös képviselő és a lakóközösség feladata:
•  a költségosztó cég által készített felosztás 

ellenőrzése, hitelesítése (szerződés szerint),
•  az elfogadott költségfelosztás eljuttatása a 

MIHŐ Kft.-hez, a cég ezt követően elkészíti az 
elszámolószámlákat.

A MIHŐ Kft. feladata:
•  a közös képviselő által ellenőrzött és aláírt 

felosztási dokumentum alapján az idényvé-
gi elszámolószámlák elkészítése és megkül-
dése a díjfizető részére.

A MIHŐ Kft. a társasházi lakóközösség megbí-
zottja – általában a közös képviselő – által jóvá-
hagyott adatok alapján érvényesíti a díjakat az 
elszámolószámlában.

A költségmegosztással, a hőfelhasználási 
arányokkal és a korrekciós tényezőkkel kap-
csolatban minden esetben a közös képviselőt, 
illetve a költségmegosztást végző vállalkozót 
keresse!

Költségosztó cégek ügyfélfogadása
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a MIHŐ 

Kft. idén is lehetőséget biztosít a költségosztást 
végző cégekkel közvetlen ügyintézésre Ügyfél-
szolgálati irodájában, a Szemere utca 5. sz. alatt.

A TECHEM Kft. és az ISTA Kft. az alábbi időpon-
tokban személyesen tájékoztatja a díjfizetőket.

TECHEM Kft. ügyfélfogadás:
•  2022. július 26. (kedd) 09:00 - 15:00  

között
•  2022. július 28. (csütörtök) 09:00 - 15:00 

között

ISTA Kft. ügyfélfogadás:
•  2022. július 29. (péntek) 08:00 - 12:00 

között.
•  2022. augusztus 05. (péntek) 08:00 - 

12:00 között.

Hirdetés

A talaj előkészítésével kezdődtek a munkálatok. Fotó:Bódogh D.



Koman Vladimir szemé-
lyében a diósgyőri futball-
közeget már jól ismerő, ru-
tinos, 36-szoros válogatott 
labdarúgó tért vissza a Bükk 
lábához, aki ráadásul koráb-
ban a DVTK csapatkapitá-
nya is volt. Isten hozott újra 
Diósgyőrben, Voli!

– Volt ugyan most is külföl-
di lehetőségem, de azért fogad-
tam el mégis a DVTK ajánlatát, 
mert meggyőző volt számom-
ra az a rövid távú projekt, amit 
a klub felvázolt – nyilatkozta 
Koman Vladimir. 

– Jó érzésekkel tértem vissza 
Diósgyőrbe, hiszen a közeget is-
merem, a feladat adott és koráb-
bi diósgyőri csapatkapitányként 
ez most egy személyes kihívás is 
számomra, hiszen a DVTK-nak 
az élvonalban van a helye. Azért 
jöttem, hogy segítsek a klubnak 
ezt a célt elérni. Nagyon megle-
pődtem, amikor megérkeztem, 
hihetetlen, hogy mennyi min-
den változott, mióta elmentem. 

Akkor egy rozoga stadio-
nunk és csak egy-két edző-
pályánk volt, ma pedig már 
tényleg minden feltétel adott 
ahhoz, hogy a legjobbak kö-
zött szerepeljen a klub. Most az 
a legfontosabb, hogy mielőbb 
kialakuljon egy jó társaság, 
egy jó csapat, egy jó közösség, 
mert az mindig viszi előre az 
embert. De nagyon nagy szük-
ségünk van a szurkolótáborra 
is, hiszen most mindenkinek 
egy irányba kell eveznie. Na-
gyon fontos, hogy megkapjuk 
a lelátóról a támogatást, fő-
leg az itthoni mérkőzéseken. 
Úgy tudom, hogy a csapat 3/4 
része fiatal játékosokból áll, 
ezért is nagyon nagy szükség 
lesz a drukkerek támogatásra. 
Nehéz bajnokság vár ránk, de 
egyértelműen fel kell jutnunk. 

Az elmúlt években mindenhol 
77-es számmal szerepeltem, 
szerettem volna Diósgyőr-
ben is ezt a mezszámot viselni, 
azonban miután megtudtam, 

hogy José Luque is ebben ját-
szott, és a klub 10 évre vissza is 
vonultatta a számot, így végül a 
23-ast választottam.

MN
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Koman Vladimir a DVTK játékosa

Koman Vladimirt mindig is szerették a szurkolók. Fotó: dvtk.eu

A hejőkeresztúri tavon az 
Expert-FPS Vitorlás Kupa 
országos ranglista viada-
lát a hatodik alkalommal 
rendezték meg az elmúlt 
hétvégén.

Az idei verseny máso-
dik napja – július 10-e – a 
 rossz időjárás miatt elma-
radt – közölte lapunkkal dr. 
Hajdú László főszervező, az 
Expert-Factor Zrt. igazga-
tóságának elnöke. E vetél-
kedő minden év júniusá-
ban, júliusában az országos 
versenynaptárban jegyzett 
forduló. A Dunától kelet-
re, Kelet-Magyarország leg-
nagyszabásúbb eseménye. A 
kupa a hazai kalóz és finn 
hajóosztály élversenyzőinek 
nyújt kiváló szereplési lehe-
tőséget.

A rendezvény a nézők 
előtt is nyitott volt, az első 

napon, szombaton a parti 
fövenyről végigkísérhették 
az érdeklődők a viadalt. Régi 
magyar bajnokok hangosí-
tással közvetítették a vízen 
történteket, ezáltal is sokan 
megismerhették, megszeret-
hetik e csodálatos sportá-
gat. Hiszünk abban, ha a fi-
atalokkal megszerettetjük e 
sportot, megmutatjuk nekik, 
hogy a kistavakon is lehet 
élversenyzői szinten vitor-
lázni, ezzel hozzájárulunk 
ahhoz, hogy Miskolcon és 
a térségben maradjanak, és 
itt képzeljék el a jövőt – je-
lentette ki dr. Hajdú László. 
A fehér vitorlák szerelmesei-
nek ez kitörési pont. A hejő-
keresztúri verseny palettára 
helyezése jótékony hatással 
lesz az idegenforgalmi, tu-
risztikai, szabadidős lehető-
ségekre is. 

MN

Csak az első nap kedvezett a vitorlásoknak. Fotó:Horváth Csongor

Expert-FPS Vitorlás Kupa

Új turisztikai imázsfilm 
mutatja be Miskolc sok-
színűségét. Miskolc nyári 
turisztikai kampánya él-
mények gyűjtésére buzdítja 
az utazókat. Az imázsfilm 
mellett fotósorozat és új 
weboldal is segíti az érdek-
lődőket abban, hogy minél 
könnyebben felfedezhessék 
Miskolc értékeit.

„Gyűjts élményeket Mis-
kolcon!” – ez a központi 
mondanivalója Miskolc új 
turisztikai imázsfilmjének, 
amely a fő eleme az idei nyá-
ri turisztikai marketing-
kampánynak. A filmben 
olyan emblematikus helyszí-
nek köszönnek vissza, mint 
a lillafüredi Palotaszálló, a 
miskolctapolcai Barlang-
fürdő vagy a Herman Ottó 
Múzeum, de feltűnik benne 
Közép-Európa legnagyobb 
ikonosztáza, a történelmi 
Avas pincesora, a közkedvelt 
lillafüredi kisvasút, Mis-
kolc legújabb négy évsza-
kos fürdője, az Ellipsum Él-
ményfürdő, a gyógyhatású 
klímával rendelkező Szent 
István-barlang, a Lillafüre-
di Libegőpark és a Miskolci 
Állatkert mindenkit elvará-
zsoló lakói.

„A filmben számos hely-
szín megjelenik, de még 
így is csak ízelítő Miskolc 
turisztikai kínálatából, hi-
szen a város látnivalói egy 
több napos kirándulást is 
megtöltenek” – mondta 

Orosz Eszter, a város turisz-
tikai marketingjéért felelős 
MID MAR Kft. ügyvezető-
je. „Miskolc páratlan adott-
ságai minden korosztálynak 
számos élményt tartogat-
nak. Legyen szó kulturá-
lis látnivalókról, természeti 
csodákról, aktív kalando-
zásokról, fürdőzésről vagy 
gasztronómiai élvezetekről 
– Miskolcon mindezt meg-
találja a látogató” – tette 
hozzá.

Az imázsfilmmel és a 
hozzá kapcsolódó fotóso-
rozattal elsősorban online 
felületeken találkozhatnak 
az érdeklődők Miskolc nyá-
ri turizmusélénkítő kam-
pánya során. A miskolci 
élményeket keresők 2022 
főszezonjában megújult 
turisztikai weboldalon is 
böngészhetnek, ahol az 
attrakciókon túl szállás- és 

vendéglátóhelyeket, hasz-
nos információkat, városi 
programokat is találhatnak. 
A weboldal tippeket ad ah-
hoz, hogy mivel töltsék az 
idejüket 1, 2, 3, 4 vagy akár 
többnapos tartózkodásuk 
alatt, rendszeresen frissü-
lő blogbejegyzéseiből szá-
mos érdekességre lehet szert 
tenni, ráadásul kívánságlis-
ta összeállításával az utazás 
is pontosan megtervezhető 
előzetesen a weboldalon.

Az új imázsfilm és a web-
oldal mellett a Hello Mis-
kolc logója is ráncfelvarrá-
son esett át, a korábbinál 
letisztultabb, a város négy 
különböző élményígérettel 
rendelkező turisztikai desz-
tinációját magában hordozó 
vizuális megjelenést kapott.

Miskolc megújult turisz-
tikai weboldala: https://
www.hellomiskolc.hu/

Új turisztikai imázsfilm és megújult weboldal csábítja Miskolcra a 
turistákat

Gyűjts élményeket Miskolcon!

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK ELSŐ CSAPATÁNÁL

Érkezett
• Lukács Dániel (támadó)
• Csirmaz István (szélső védő)
• Viczián Ádám (középső védő)
• Holdampf Gergő (középpályás)
• Szőke Adrián (támadó)
• Bényei Ágoston (középpályás)
• Farkas Dániel (szélső védő)
• Bokros Szilárd (szélső védő)
• Papp Marcell (szélső támadó)
•  Benkő Péter (szélső védő - DVTK Labdarúgó Sport-

akadémia)
•  Illés Bálint (középpályás - DVTK Labdarúgó Sport-

akadémia)
•  Korbély Kristóf (középpályás - DVTK Labdarúgó 

Sportakadémia)
•  Vajda Botond (középpályás - DVTK Labdarúgó 

Sportakadémia)
• Koman Vladimir (középpályás)

Távozott

•  Belényesi Csaba (átigazolási díj ellenében - Kecs-

keméti TE)

•  Borsos Vilmos (kölcsönből vissza)

•  Csatári Gergő (kölcsönbe - Kolorcity Kazincbar-

cika)

•  Hornyák Marcell (kölcsönbe - Aqvital FC Csákvár)

•  Horváth Zoltán (közös megegyezéssel)

•  Kocsis Dominik (kölcsönből vissza)

• Dejan Karan (visszavonult)

•  Kispál Tamás (kölcsönbe - Eger SE)

• Lucas (kölcsönből vissza)

•  Makrai Gábor (közös megegyezéssel)

•  Molnár Gábor (közös megegyezéssel)

•  Németh Márió (közös megegyezéssel)

•  Polgár Kristóf (szerződése lejárt)

•  Rotem Keller (kölcsönből vissza)

•  Zsolnai Richárd (átigazolási díj ellenében - FC Ajka)

NÉVJEGY: 
Név: Koman Vladimir
Születési idő: 1989. március 16. 
Születési hely: Ungvár (Szov-
jetunió)
Állampolgárság: magyar, uk-
rán
Magasság: 173 centiméter
Poszt: középpályás
Sikerei: Magyar válogatott 
(36/3), U20-as világbajnoki 
bronzérmes (2009), U19-es Eb 
bronzérmes (2008), U20-as vi-
lágbajnoki ezüstcipős (2009).

Molnár Piroska életműdíjat 
kap a 18. CineFest Miskolci 
Nemzetközi Filmfesztiválon! 
A Nemzet Színésze címmel 
kitüntetett, Kossuth-díjas 
és Jászai Mari-díjas magyar 
színésznő a CineFest szep-
tember 9-ei, pénteki nyitógá-
láján veszi át az elismerést.

Molnár Piroska személyesen 
vesz részt a Magyar hangja… 
című, magyar szinkronról szóló 
dokumentumfilm világpremier-
jén is, amelyre 10-én, szombaton 
kerül sor a CineFesten a CINE-
DOCS versenyprogramban.

Molnár Piroska a Nemzet 
Színésze címmel kitüntetett 
Kossuth-díjas és Jászai Ma-
ri-díjas magyar színésznő, ér-
demes és kiváló művész, a ka-
posvári Csiky Gergely Színház 

és a Halhatatlanok Társulatá-
nak örökös tagja. A kivételes 
művész számtalan emlékeze-
tes színházi és filmszereppel 
örvendeztette meg a közön-
séget az évtizedek során. Ala-
pító tagja volt a Katona József 
Színháznak, társulati tagja volt 
a Nemzeti Színháznak is. Szín-
házi és filmszerepei mellett 
szinkronszerepeiről is ismert, 
mások mellett ő Kathy Bates 
állandó magyar hangja.

Molnár Piroska pályafutása 
elismeréseképp életműdíjban 
részesül a 18. CineFest Miskol-
ci Nemzetközi Filmfesztiválon. 
A művésznő a díjat a szeptem-
ber 9-ei, pénteki nyitógálán 
személyesen veszi át Miskol-
con. Molnár Piroska szerepel a 
Magyar hangja… című, új do-
kumentumfilmben is. A ma-

gyar szinkronról szóló alko-
tás világpremierje szeptember 
10-én, szombaton lesz a Cine-
Festen a CINEDOCS verseny-
programban. A film bemutató-
ján részt vesznek az alkotók és 
Molnár Piroska is, akik a vetí-
tést követően készséggel vála-
szolnak a nézők kérdéseire.

A Magyar hangja… című, 
egész estés dokumentumfilm a 
magyar szinkron történetéről, 
múltjáról, jelenéről és lehetsé-
ges jövőjéről szól. Azt is vizsgál-
ja, hogy miképp vált a magyar 
kultúrörökség és kultúrkincs ré-
szévé a szinkronizálás és néhány 
emblematikus magyar szinkron. 
A Magyar hangja… átfogó képet 
nyújt a szakmáról, benne több 
tucat ismert színész és szakem-
ber beszél a szinkronszakmá-
ról. A filmben megszólal Mol-
nár Piroska és Szacsvay László, a 
Nemzet Színészei, valamint má-
sok mellett Bogdányi Titanilla, 
Csankó Zoltán, Csőre Gábor, Ep-
res Attila, Galambos Péter, Gáti 
Oszkár, Hevér Gábor, Holl Nán-
dor, Kálid Artúr, Kerekes József, 
Nagy Ervin, Pogány Judit, Sesz-
ták Szabolcs, Stohl András, Zsig-
mond Tamara. A szinkronszak-
ma remek szakemberei közül 
többek között Báthory Orsolya, 
Dóczi Orsolya, Orosz Ildikó, Ni-
kodém Zsigmond szinkronren-
dezők és Pataricza Eszter, Tóth 
Tamás dramaturgok beszélnek 
a szinkronkészítésről. Megszólal 
a Mafilm Audio jelenlegi vezető-
je, Haber Andrea, valamint olyan 
legendás szakemberek, mint 
Dallos Szilvia és Haber Ferenc. 

MN

Molnár Piroska a CineFest életműdíjasa!

Molnár Piroska
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Az akció érvényes: 2022. 07. 16-tól 2022. 07. 22-ig 
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 134,5/tekercs 299 Ft 269 Ft
Lifebuoy folyékony szappan, utántöltő, 500 ml, 798 Ft/l 499 Ft 399 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Jar mosogató, 450 ml, 1064,44 Ft/l 529 Ft 479 Ft
Vape szúnyogirtó spirál, 10 db-os, 54,9 Ft/db 649 Ft 549 Ft
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 1298 Ft/l 749 Ft 649 Ft 
Duck Fresh Discs WC-korong, 36 ml, 16 638 Ft/l 899 Ft 599 Ft
Palette hajfesték 899 Ft 799 Ft
Viaszosvászon 140 cm széles, 1099 Ft/fm 1199 Ft 1099 Ft
Paradontax fogkrém, 75 ml, 13 319 Ft/l 1299 Ft 999 Ft
Coccolino öblítő, 1450-1800 ml, 895,86-721,66 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Persil mosógél, 1 l, 1399 Ft/l 1499 Ft 1399 Ft
Coccolino mosógél, 1,2 l, 1249,16 Ft/l 1799 Ft 1499 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 156,18 Ft/tekercs 2799 Ft 2499 Ft
Trinát magasfényű fehér zománcfesték, 1 l, 5699 Ft/l 5899 Ft 5699 Ft
Héra Gold belső falfesték (fehér), 15 l, 799,9 Ft/l 12 999 Ft 11 999 Ft

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

Feltétel:   
műszaki végzettség,  

műszakirajz-olvasási készség. 
Önéletrajzokat a 

szolosi.tamas@inter-v.hu  
e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. munkatársakat keres   

SZERSZÁMLAKATOS   
munkakörbe.

Tel.: +36 20 405 5895  
(H-P: 7-15 h)

Apróhirdetés
Aranykalászos gazda 
(OKJ31 621 02, Eng.sz.: 
E-000683/2014/A005) képzés 
indul augusztusban, falusi 
vendéglátó (OKJ3154115, Eng. 
sz.: E-000683/2014/A050), fa-
kitermelő (OKJ31 623 01, Eng. 
sz.: E-000683/2014/A026) 
szeptemberben a DEKRA 
Akademie szervezésében. Ér-
deklődni 0630/5244954 tele-
fonszámon.

Németjuhász kölyökku-
tyák eladók német import 
szülőktől, üzletek, lakások, 
személyek védelmére. Gon-
doljon szüleire, családtag-
jaira! Vásároljon hű társat, 
biztonságot! Ajándékba szak-
könyv, póráz. Ár: 80 ezer Ft. 
Tel.: 06 20 411 25 26

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirde-
tésüket kedvezmé-
nyes áron a Miskolci 
Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 
óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen  

érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u 9.

Tel.: 70/795-7402, 
30/499-8630

E-mail: info@mikom.hu



Július 17-én az Ellipsum 
Élményfürdőbe érkezik 
Czanik Balázs Roadshow-ja. 
Vasárnap 14:00 és 14:30 
között együtt edzhetnek a 
látogatók Balázzsal, csapata 
pedig 10:00-től 16:00-ig vár-
ja különböző programokkal 
az egészséges életmód iránt 
érdeklődő vendégeket.

Ahol Czanik Balázs megje-
lenik, ott biztosan megmozgat 
mindenkit. Július 17-én, vasár-
nap ezt az Ellipsum Élmény-
fürdőben teszi majd meg.

Idén is elindul a 20 állomá-
sos roadshow-ja, melyen az 
egészséges életmód jegyében 
buzdítja mozgásra az embe-
reket. Bár a strandra pihenni 
járnak a legtöbben, azonban a 
fürdőhelyek nemcsak a pasz-
szív, hanem az aktív kikap-
csolódásra is kiváló helyszínt 
jelentenek. Czanik Balázs, a 
Capoeira aerobik megalkotója 
– az elmúlt évekhez hasonló-
an – minden hétvégén vidéki 
strandokra látogat, és egész-
ségügyi szűrésekkel, megany-
nyi mozgásformával, vala-
mint családi programokkal 
várja az érdeklődőket.

A mozgás mellett a road-
show-n kiemelkedő szere-
pet kap az egészségmegőrzés, 
ezért az érdeklődők megis-
merkedhetnek a táplálékki-

egészítőkkel, edzéstervet, il-
letve étrendet kaphatnak, 

valamint a szervezők nagy 
hangsúly helyeznek a gyere-

kekre. Hiszen az egészséges 
életmódra nevelés ekkor kez-
dődik, így a legkisebbeket 
is bevonják a programokba. 
Megtanítják őket a legfonto-
sabbakra: mennyire fontos a 
gyümölcs- és zöldségfogyasz-
tás, a megfelelő folyadék-
mennyiség bevitele és a válto-
zatos táplálkozás.

A nyár folyamán egészen 
augusztus 20-áig 10–16 óra 
között mindenkit vár ország-
szerte a 20 állomásos strand-
roadshow.
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Ötödik alkalommal várja 
a zeneszeretőket a Dixie és 
Jazz Fesztivál július 22-én, 
pénteken Miskolcon. A prog-
ramoknak a Szent István tér 
és a Művészetek Háza előtti 
tér ad majd otthont.

Az első fesztivál a 80-as 
évekre, pontosan 1985-re nyú-
lik vissza, amit 2017-ben újra 
életre hívtak a szervezők. Az 
elmúlt években a Szinva terasz 
adott otthont a rendezvénynek, 
a Szent István téren a második 
éve léphetnek fel a művészek. 
Ami miatt talán még különle-
gesebb a mostani rendezvény, 
mint az eddigiek, hogy idén 
minden fellépő miskolci lesz a 
fesztiválon.

A Szent István téren a La 
Barriere Manouche Jazz Zene-
kar kezd , ők francia gypsy-jazz 
stílusban játszanak. Az utá-
nuk következő Arrange Servi-
ce saját szerzeményeket ad elő 
folk-jazz stílusban, és a sort a 
Miskolc Dixieland Band zár-
ja, ahol a vendégművész Var-
ga Andrea színművésznő lesz. 
Varga Andrea színész-énekes-
nő-több jazzformációban éne-
kelt már, és mindkét részről ré-
gen vágytak egy fúzióra, ami 

idén a rendezvény napján meg 
is valósul majd.

A Művészetek Háza előt-
ti tér programja is kitűnő cse-
megéket tartogat. Először is a 
GasztroPlaccon szokásosan 
este hattól éjfélig a tér megte-
lik zenével, ínycsiklandó fala-
tokkal és minőségi borokkal. 
A kulináris élvezetek mellett 
a jó hangulat garantált, hiszen 
a zenei talpalávalót először a 
Zolio Art Project szavatolja. 
A duó tagjai : Dobrik Petra és 
Kovács Zoltán. Ők bossa novát, 
swinget, leginkább klasszikus 
jazzt játszanak. Az Episztémé 
Trió folytatja a sort, és késő es-
tig gondoskodik a remek at-
moszféráról. Ők azzal a céllal 
alakultak, hogy a térség zenei 
kulturális életébe kapcsolód-
janak be, és felhívják a társa-
dalom figyelmét a kulturális 
sokféleség elismerésére. Most 
a trió- amit egy csellóművész, 
egy zongoraművész és egy 
operaénekes alkot – az estéhez 
illő komolyzenéket, filmzené-
ket és természetesen könnyű-
zenét ad majd elő.

A rendezvény Miskolc Me-
gyei Jogú Város támogatásával 
valósul meg.
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

JÚLIUS 19., kedd 06:00 Az előző esti adás is-
métlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés 18:25 Sportpercek ism. (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-
rás-jelentés 19:25 A Deszka Népe (12) 
20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjá-
rás-jelentés 20:25 Film (12)21:30 Képúj-
ság (12) 

JÚLIUS 20., szerda 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés 18:25 Egészségpercek ism. 
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-
járás-jelentés 19:25 Kilátó (12) 20:00 
Miskolc Ma ism. (12)20:15 Időjárás-jelen-
tés 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

JÚLIUS 21., csütörtök 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma (hír-
adó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 18:25 
Promenád (kulturális magazin) ism. (12) 
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-

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

JÚLIUS 22., péntek 06:00 Az előző esti adás 
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-
rás-jelentés 18:25 Forgószínpad (12) 19:00 
Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-je-
lentés 19:25 Kilátó (közéleti magazin) 
(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-
járás-jelentés 20:25 Film (12) 21:30 Képúj-
ság (12) 

JÚLIUS 23., 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 Króni-
ka ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 
ArTTér ism. (12) 20:00 Krónika ism. 20:25 
Film 21:30 Képújság (12) 

JÚLIUS 24., vasárnap 06:00 Az előző esti 
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 
16:00 Hívőszó 18:00 Krónika (12) 
18:15 Időjárás-jelentés 18:25 Kilátó (köz-
életi magazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. 
(12) 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Testkö-
zelből ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 
20:15 Időjárás-jelentés 20:25 Film (12) 
21:30 Képújság (12) 

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

TELT HÁZZAL NÉMETORSZÁGBAN IS. Három telt házas Operagá-
la-koncertet adott Németországban a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
július 8. és 12. között. Az elsőt a Rüsselsheimi Színházban, a másik 
kettőt pedig a csodás Dreieichenhain várromjai között, szabadtéri 
színpadon. Így összesen közel 1500-an tapsolhattak Miskolc hiva-
tásos szimfonikus zenekarának német földön. A szimfonikusok au-
gusztusban Olaszországban folytatják. Fotó: magánarchívum

JÚLIUS 17., vasárnap
9.00 – 13.00 Miskolci termelői nap, Er-

zsébet tér

JÚLIUS 18., hétfő
15:00 - 16:30 Pokrócmesék – Mesedélután a 

könyvtár udvarán, Petőfi Sándor Könyvtár

JÚLIUS 19., kedd
10:00 - 12:00 Baba-mama klub, Tompa Mi-

hály Könyvtár

JÚLIUS 20., szerda
13:00 - 15:00 Idősek klubja, Móra Ferenc 

Könyvtár
16:00 - 17:30 Mutatom, csináld utánam! – 

Kézműves délután, Petőfi Sándor Könyvtár

JÚLIUS 21., csütörtök
15:00 - 17:00 Társasjátékkuckó, Kaffka Mar-

git Könyvtár
16:30 - 17:30 Mesekockák diafilmklub, Jó-

zsef Attila Könyvtár
20.30 Kálloy Molnár Péter: CAVEMAN - Az 

ősember - stand up comedy két felvonás-
ban, Akropolisz Szabadtéri Színház

JÚLIUS 22., péntek
10:00 - 11:00 Tökmag baba-mama klub, 

Petőfi Sándor Könyvtár

14:00 - 17:30 Társasjáték-kaszinó, Petőfi 
Sándor Könyvtár

18.00 - 0.00 GasztroPlacc, MÜHA előtti tér

JÚLIUS 23., szombat
20.00 Zártosztály és a Bakancsos Ed-

da-tagok koncertje, Ady Endre Műve-
lődési Ház

JÚLIUS 24., vasárnap
20.00 Állati story – családi musical, Akro-

polisz Szabadtéri Színház

JÚLIUS 25., hétfő
15:00 - 17:00 Életre kelt apróságok – Báb-

készítés kicsiknek és nagyoknak, Pe-
tőfi Sándor Könyvtár

JÚLIUS 26., kedd
10:00 - 11:30 Szünidei kézműves kedd, 

Miskolc - II. Rákóczi Ferenc Könyvtár Gye-
rekkönyvtára

10:00 - 12:00 Baba-mama klub, Tompa Mi-
hály Könyvtár

15:00 - 17:00 Alkossunk együtt! – Nyílt fes-
tőnap a József Attila Könyvtárban

16:00 - 17:30 Határtalan kalandozás pa-
pírszínházzal a mesék birodalmában, 
Petőfi Sándor Könyvtár

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: JÚLI-
US 14-JÚLIUS 20., csütörtök-szerda: 17:30 
Minyonok: Gru színre lép | 20.00 Bezárva 
JÚLIUS 21-JÚLIUS 27., csütörtök-szerda: 
17.30 A hónap dolgozója JÚLIUS 21-JÚ-
LIUS 24., csütörtök-vasárnap: 19.30 Az 
Arthur-átok JÚLIUS 25-JÚLIUS 27., CSÜ-
TÖRTÖK-VASÁRNAP: 19.30 Bunker Game 
– Legbelső félelem

• Művészetek Háza, Béke-terem: JÚLIUS 
14-JÚLIUS 17., csütörtök-vasárnap: 17.00 
Legeslegjobb szülinap JÚLIUS 18-JÚLIUS 
20., hétfő-szerda: 17.00 A tenger dala JÚ-
LIUS 14-JÚLIUS 20., csütörtök-szerda: 
19.30 Rimini JÚLIUS 16., szombat: Latte 

és a titokzatos varázskő JÚLIUS 21-JÚ-
LIUS 27., csütörtök-szerda: 19.30 Gyil-
kos party JÚLIUS 21-JÚLIUS 27., csütör-
tök-szerda (kivéve július 23., szombat): 
17.00 Egy anya George W. Bushsal szem-
ben JÚLIUS 23., szombat: 15.00 Manu a 
legsirályabb fecske | 17.00 ’85 Nyara

• Cinema City: JÚLIUS 13-JÚLIUS 20., 
csütörtök-szerda, naponta több időpont-
ban – Elvis | Encanto | Az elveszett vá-
ros | Jurassic World: Világuralom | So-
nic, a sündisznó 2 | Top Gun Maverick | 
Lightyear | Thor: Szerelem és mennydör-
gés | Fekete telefon | Minyonok: Gru szín-
re lép | Bezárva | Legeslegjobb szülinap

MOZIMŰSOR

Mozgásra fel az Ellipsumban is!

Czanik Balázs nem először jár Miskolcon. Fotó: MiNap-archív/Végh Csaba

2019-ben a Szinva teraszon muzsikáltak. Fotó: MiNap-archív/M. L.

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában júli-
us 17-én, vasárnap, 16 órától 
a Deszkatemplomból köz-
vetítenek. Igét hirdet: Almá-
si Ferenc lelkipásztor.

HARANG-HÍREK

A miskolci zenekar most 
szombaton forgatja leg-
újabb klipjét.

Ingyenes koncertet hir-
detett meg a miskolci Rage 
Against the Machine a Grizz-
ly Music Pubba szombat es-
tére. A cél leforgatni a banda 
következő videóklipjét, köz-
ben pedig a haverokkal, ra-
jongókkal közösen bulizva 
elbúcsúzni a költöző kultikus 
kocsma jelenlegi helyétől.

A Z!ENEMi hamarosan 
egy háromszámos új EP-vel 
jelentkezik. Szvoboda László, 
a banda gitárosa elmondta, 
hogy mindhárom számhoz 
terveznek klipet megjelen-
tetni, és már forgatják is hoz-
zájuk az anyagokat.

Ez történik július 16-án 
is a Grizzlyben: délutántól 

kezdve rögzít a kamera, és 
megörökítik a készülődést, a 
rajongókkal-barátokkal ösz-
szeborulás pillanatait is.

„Részint azért választot-
tuk a Grizzlyt, mert az egyik 
dal azzal kezdődik, hogy 
nézzük a meccset. Emellett a 
jelenlegi helyén hamarosan 
megszűnik a kocsma, mi pe-
dig szerettünk volna a ma-
gunk módján, méltóképpen 
búcsúzni attól, ahol annyi 
szép órát töltöttünk el” – fej-
tette ki Szvoboda László.

A koncert várhatóan 21 
órakor kezdődik a vendéglá-
tó egység teraszán, de a csa-
pat a fentebb leírtak szerint 
már korábban ott lesz, úgy-
hogy várják a barátokat, akik 
szívesen csatlakoznának 
hozzájuk egy koccintásra.

KIRÁLY CSABA

Klippel búcsúzik a 
Grizzlytől a Z!ENEMi 

Ötödször rendezik meg 
a Dixie és Jazz Fesztivált

ROADSHOW PROGRAMTERV:
Érkezés: 08:30-kor
10:00-12:00-ig: 

• Gyermekek számára sportolási lehetőség,• Ügyességi- és kreatív 
feladatok biztosítása, • Rekreációs feladatok, • Vetélkedő, • Szeren-
csekerék – nyereményjáték.

14:00-14:30-ig:
• Edzés Balázzsal, • Szerencsekerék – nyereményjáték.

14:30-16:00-ig:
• Egészség- és életmód-tanácsadás • Cukormentes finomságok és 
bioélelmiszerek kóstoltatása • Pölöskei Szörp kóstoltatása • Szeren-
csekerék – nyereményjáték.
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Ismét élettel telt meg múlt héten az avasi pincesorok zsongó világa, a rendezvény ezúttal is minden korosztálynak tartogatott meglepe-
tést. Volt minden, ami buborék és felpezsdíti a fülledt nyári estét: sörök a Gyertyános Sörfőzdéből és a Zip’s-től, Miskolc város borai Áts 
Károlytól, Vincze Bélától és a Palkó Pincészettől, habzóborok, pezsgők a Cardium Borászattól, a Kreinbacher Birtoktól és a Kern Bor- és 
Pezsgőháztól, a KT Borászat fröccsei, prosecco, cider, a kicsiknek pedig szörp és szóda. „Kvaterkafalatokkal” csillapíthatták a bubik okoz-
ta bugyogást, miután miccssütés is volt, hiszen a forró nyári estékhez hozzátartoznak a grillen sercegő húsok. A hangulatot eközben a La 
Barriere Manouche fűszerezte meg a Bortanya teraszán. Fotó: Juhász Ákos

Bor, buborék, kvaterka

Gazdikereső
Ezen a héten Fruzsit (6074.), 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.

Bekerülés helye: Miskolc,  
Lévay József utca

Fajta: európai házimacska
Kor: 2 év
Neme: nőstény
Szín: cirmos
Súlya: 3 kg

Fruzsi egy kedves, kissé 
visszafogott cica, de amint 
feloldódik, élvezi a figyelmet. 
Először tart az idegenektől, 
azonban egy idő után elfogad-
ja az érintést is, és dorombolva 
jelzi szimpátiáját.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Úgy érzi, tud egy kis pihenőt 
tartani, de ha most kiengedi a kezéből az irányítást, 
akkor a dolgok könnyen elcsúszhatnak. Tartsa egyben 

az ügyeket, és akkor a hétvégén nyugodtan pihenhet.

Bika (04. 21.–05. 21.) Mikor eltervezi a dolgait, 
egyeztessen a környezetével is, mert lehet, hogy va-
lakinek más ötletei vannak. Egy kis külön odafigyelés-

sel azonban könnyen elérheti, hogy mindenki elégedett legyen.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Jó lehetősége kínálkozik 
most arra, hogy megalapozzon egy tervet, ami kelle-
mes emlékeket tartogathat. Ne felejtsen el azonban a 

részletekre is figyelni, mert ezen sok minden múlhat.

Rák (06. 22.–07. 22.) Valaki meglepő hírekkel szol-
gálhat, és ez alaposan megváltoztathatja azt, ahogyan 
egy ismerősére eddig nézett. Lehet, hogy arra is rájön, 

hogy elhamarkodottan ítélt, és emiatt változik a véleménye.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Nagyon fontos, hogy 
most találjon magának valamit, ami motiválja, és 
erőt ad a folytatáshoz, különben nem hozza ki magá-

ból a legjobbat. Pedig most valaki figyeli, hogyan teljesít.

Szűz (08. 24.–09. 23.) A környezetében olyan for-
dulatok állnak be, amelyeket ön is szívesen látna éle-
tében. Irigykedés helyett azonban őszintén tud örülni 

a másik sikerének, és ez egészségesebb a negatív érzéseknél.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Amikor egy kedvező lehető-
ség kínálkozik, ragadja meg, és hozza ki belőle a leg-
többet. Ha már álmodik, merjen nagyot álmodni, és 

törekedjen a célja felé, mert most a lehetetlennek tűnőt is elérheti.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Egy heves veszekedés kel-
lős közepén találhatja magát, és lehet, hogy ön is be-
lekeveredik a vitába. Próbálja kordában tartani az in-

dulatait, főleg, ha a vita tárgya nem éri meg a kockázatot.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Valaki a bizalmába avatja, de 
lehet, hogy olyasmit is megoszt önnel, amit ön már ki-
csit túl soknak érez. Ha a helyzet kezd kellemetlenné 

válni, húzza meg a határvonalat, amit nem szeretne átlépni!

Bak (12. 22.–01. 20.) Jobban halad a teendőivel, 
mint remélte, a pihenés helyett viszont érdemes ext-
ra munkát bevállalni, hogy később többet tudjon la-

zítani. Amivel ma boldogul, amiatt holnap már nem kell aggódnia.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Nem mindig könnyű meg-
találni az egyensúlyt, főleg, ha a régebbi élete fontos 
szereplői is feltűnnek a jelenében. Gondolja át, ki az, 

akinek a jövőjében is helye van, és elsősorban neki kedvezzen!

Halak (02. 20.–03. 20.) Szeretné egyenesbe tenni 
a dolgokat, de valaki a környezetében megnehezíti a 
helyzetét. Legyen vele tapintatos, mert lehet, hogy 

gyengédebb szálak fűzik önhöz, mint hinné!

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 régi képeslapon látható épületnek az elmúlt 
száz évben kalandos volt a története, de már csaknem harminc 
éve a miskolci Herman Ottó Gimnáziumnak ad otthont. Eredeti-
leg itt működött a József laktanya, itt állomásozott a miskolci 
10. honvéd gyalogezred. 1926-ban Csáki István tervező munká-
ja alapján kétemeletes lett az épület, és előbb csendőrparancs-
nokság, majd 1945 után a Miskolci Járási Rendőrkapitányság 
működött benne. Használták még honvédtovábbképző inté-
zetként, azután újra laktanyaként. 1957 és 1980 között a járási 
és megyei munkásőr-parancsnokságnak, 1964 és 1987 között 
pedig a pártoktatási igazgatóságnak adott helyet. Ekkor meg-
kezdték az épület felújítását, ami 1989-ben leállt. 1992-ben Pi-
rity Attila tervei szerint iskolaépületté alakították át, ide költö-
zött be a Herman-gimnázium, melynek addigi épületét a város 
visszaadta a katolikus egyháznak. A gimnázium 1993-ban köl-
tözött be, 1995-ben az épülettel szemben átadták az új torna-
csarnokot is, melyet az iskolával híd kapcsol össze. (Tajthy Ákos 
szövege Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor 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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