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Bár teljesen elkészült, hónapok óta szalaggal van körbezárva az újjáépült
Zsófia-kilátó. Mindennek az az oka, hogy a kivitelező cég garanciális munkálatokat végez az erdészeti társaság megbízásából, ezért a látogatók
türelmét kérik. Fotó: Horváth Csongor

NEM ANNYIRA TÜNDÉRI EZ A KERT A VÁRNÁL
Elemző írás a 2. oldalon

MENTSÜK MEG KÖZÖSEN A BÜKKÖT!
Riport a 3. oldalon

SZINVA ÖRÖKSÉG: MISKOLC ÚJRA ÖSSZEFOG!
A Szinva Örökség Napok beharangozója az 5. oldalon

Felavatták az Avalon-irodaházat
Az East Gate Office irodaház-komplexumot és az ott
működő Il Baffo éttermet
hétfőn adták át hivatalosan.
Egy új miskolci üzleti negyed központja lehet az East
Gate Office (EGO), vagyis az Avalon Centers Kft. beruházásában
megvalósult,
több épületből álló irodaház-komplexum. Az évtizedek óta elhanyagolt egykori
Északterv Irodaházat tizenegy hónapos munkával építet-

te teljesen újjá a cégcsoport, a
megújult épületegyüttest hétfőn ünnepélyes keretek között
adták át.
Az eseményen először Tóth
Róbert, a beruházó Avalon
Center Kft. ügyvezető igazgatója szólt, aki úgy fogalmazott:
számukra Miskolc az első, éppen ezért minden fejlesztésük arra irányul, hogy a város és környéke vonzó legyen
a nemzetközi cégek számára
is. – Az East Gate Offices átadásával négyszeresére nő a

Négyszeresére nőtt a térség minőségi irodaterületeinek men�nyisége. Fotó: Horváth Csongor

térség minőségi irodaterületeinek mennyisége. Az EGO
vendéglátásban is egyedülálló
lesz a borsodi megyeszékhelyen, köszönhetően az olasz
étteremnek; az Il Baffoban
reggelizhetnek és ebédelhetnek – ezt már Bajusz Gergely,
az Avalon Park gasztonómiai
igazgatója jelentette ki.
Az átadón jelen volt Veres
Pál, Miskolc polgármestere is,
aki az eseményt követően lapunk érdeklődésére úgy fogalmazott, Miskolc és a Hell-cégcsoport
együttműködése
hosszú évekre tekint vissza,
ennek egy fontos mérföldköve az irodaház átadója. „Nagyon fontos a város számára,
hogy a Miskolcon és környékén működő magántőke minél jobban és hatékonyabban
hasznosuljon a város összegésze számára is, éppen ezért
ápolunk jó viszonyt a cégcsoporttal, amely már újabb beruházásokat tervez Miskolc
vezetésével együttműködve.
TAJTHY ÁKOS

Az erdők jövőjéért demonstráltak

Miközben az erdők megmentése érdekében a héten
több demonstráció is zajlott
országszerte, hazai nagyvárosok, köztük Miskolc is úgy
döntött: területükön nem engedélyeznek erdőirtást.

A kormány energiaválság
miatt hozott fakitermelési rendelete ellen tiltakoztak pénteken délután negyed hattól a
Szinva teraszon. A demonstrációt a Mentsük meg a Bükköt!
nevű, civilekből álló csoport
szervezte. Céljuk ugyanaz,
mint az ugyanerre a napra az
Agrárminisztérium fővárosi épülete elé meghirdetett til-

takozás szervezőinek: elérni,
hogy a kormány visszavonja
korábbi döntését.
Ahogyan az ismert, a Magyar Közlönyben megjelent
rendelettel a kormány számos,
az erdők és a természet védelmét, a fakitermelés kordában
tartását célzó korlátozást helyezett hatályon kívül. Ezzel
gyakorlatilag megnyílt az út
abba az irányba, hogy akár védett erdőket is tarra vághassanak. Csökkentették a vágásérettség korát, és eltörölték az
őshonos fajok telepítési kötelezettségét. Arra hivatkoznak,
hogy a vészhelyzet ideje alatt a
tűzifaigények felülírják a jog-

szabályokat és a hatósági döntéseket. A rendelet – nem túl
meglepő módon – nemcsak a
természetvédő szervezeteknél,
de a lakosság nagyobb részénél
is kiverte a biztosítékot. A közösségi médiát pillanatok alatt
elözönlötték a felháborodott,
tiltakozó posztok, rengetegen
közölték: ha kell, saját testükkel védik meg a hazai erdőket.
Mindeközben a környezetvédelmi szervezetek is tiltakozásba, szervezkedésbe kezdtek,
több petíció is indult, melyekben egy a közös: kivétel nélkül
a rendelet visszavonását kérik,
követelik a kormánytól.
Folytatás a 3. oldalon

TÖBBSZÖRÖSÉT GYŰJTÖTTE ÖSSZE. Az induláshoz szükséges aláírás többszörösét gyűjtötte össze Sebe-Gazdig Judit (jobbra), a Velünk a Város Lokálpatrióta Egyesület önkormányzati képviselőjelöltje. Hétfő
délután adta le az íveket a Helyi Választási Iroda vezetőjének. Szeptember 25-ére tűzte ki a 3. számú választókerület időközi választásának időpontját a Helyi Választási Bizottság. Fotó: Horváth Csongor
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Jelenleg nem annyira tündéri ez a kert a vár mellett
Sokaknak fáj, mások nem
értik, mi történik, és a közösségi oldalon találgatják,
mi lesz a Tündérkert sorsa.
Miért nem nyitott ki az idén,
miért elhanyagolt? Ez számunkra is kérdés, hiszen a
bérlőnek – változatlan feltételekkel – 2026-ig élő szerződése van a várossal. Csütörtökön ismét egyeztettek a
témában az érintettek.
Az ország minden részéből tízezrek jártak a csodájára, de ma már a nyomait sem
látni a korábbi nyüzsgő életnek a Tündérkertben. A legnagyobb közösségi oldalon
időnként fel-feltűnnek fotók
az egykor szebb napokat látott sétányokról, virágoskertekről – az egykor csodás környezetre rá sem lehet ismerni.
Miközben a most is hatályban
lévő bérleti szerződés tartalmazza: a bérlő saját költségére és kockázatára üzemelteti,
fenntartja és karban is tartja a
területet.
– Bár a szerződés nem részletezi, de például a fűnyírás, a
gaz eltávolítása, a terület rendben tartása minden bizonnyal
ide sorolható – ezt Prokaj Tamás, a Miskolc Holding Zrt.
Ingatlanértékesítési Igazgató-

ságának üzleti ingatlanhasznosítási vezetője ismertette.
Néhány hónappal ezelőtt is
arról írtunk, hogy a bérlő szeretne további attrakciókat a
Tündérkertben – de korábban
jelezte az önkormányzat felé,
megvásárolná a területet. A város ettől nem zárkózott el, sőt
elindította az ehhez szükséges
folyamatokat. Ezt követően,
2020 novemberében született
egy közgyűlési határozat az ingatlan hasznosításáról, elidegenítéséről, és ezzel a feladattal a
Holdingot bízta meg a testület.
Érdemes tudni, hogy a mostani bérlő, a La Crema Kft.
5 évre elővásárlási jogot kapott, az önkormányzat pedig vállalta, hogy felméri a
kert értékesítési lehetőségeit,
és megvizsgálták, hogy az eladás mennyiben befolyásolja
a közelben található Tavi-forrás működését, ami ivóvízzel
látja el Miskolc egy részét. A
város saját forrásból elkészíttette a tanulmányt, amiben az
újabb geofizikai mérések alátámasztották: a karsztvíztároló közelében fekvő Tündérkert alatt kellő vastagságú és
minőségű védőréteg található,
így szakmailag megalapozottnak tűnik majdnem a teljes
Tündérkert belső védőterü-

Az egykor csodás környezetre rá sem lehet ismerni. Fotó: Horváth Csongor

leten kívüli átsorolása – erről azonban egy további modellezés elkészítését követően
a vízügyi hatóság dönt majd.
Addig – a jogszabály szerint –
nem értékesíthető a terület.
A városvezetés egyértelmű
szándéka tehát, hogy a Tün-

dérkert működjön, fejlődjön.
Ennek most sem lenne akadálya az érvényben lévő bérleti szerződés alapján, de úgy
tűnik, a bérlő másképp gondolja. Veres Pál polgármester és Ignácz Dávid jegyző
folyamatosan egyeztet a víz-

ügyi hatóság szakembereivel,
igyekeznek az előírásoknak
megfelelően minden adatot,
minden plusz információt
begyűjteni, átadni a hatóság
számára. A cél ugyanis az,
hogy Miskolc egyik kiemelkedő turisztikai attrakciója

a városban maradjon, hogy
fogadhassa a miskolciakat és
turistákat egyaránt. Legutóbb
csütörtökön volt ilyen egyeztetés a város vezetője, Veres
Pál és Alakszai Zoltán kormánymegbízott, a vízügyi hatóság és a katasztrófavédelem
szakemberei, valamint a terület bérlője között.
– Fontos ugyanis, hogy a terület – a törvények, a hatósági
szabályozások figyelembe vételével – továbbfejleszthető legyen – hangsúlyozza Veres Pál.
Megtudtuk a polgármestertől, hogy a város felajánlotta a
bérlőnek azt is, hogy a jelenlegi szerződés lejártát követően még 15 évre bérelheti a területet, de ezzel a lehetőséggel
nem élt. Fontos megjegyezni,
a Tündérkert üzemeltetőjének ma is élő bérleti szerződése van a várossal, ugyanazokkal a feltételekkel, amelyekkel
korábban üzemeltette a területet.
– Tehát a város nem tett
olyat, ami a Tündérkert működését befolyásolta, akadályozta volna. Sőt, a város nem
kevés energiát és pénzt áldozott arra, hogy a kialakult
helyzetre megoldást találjon –
húzta alá a polgármester.
KUJAN ISTVÁN

Nem maradt el a jótékonykodás a Kvaterkán
Az adományok mellett természetesen a legjobb borok
és a Kvaterka-falatok is helyet kaptak az augusztus 6-ai
rendezvényen.
Az Avasi Kvaterka megrendezését az Avalon Fleet,
Miskolc önkormányzata és a

Rotary Club Miskolc-Tapolca támogatta. Most a jazz-zene és a szórakozás játszotta a
főszerepet. A legjobb nedűkről több borászat is gondoskodott. Bemutatták a Miskolc
Város Bora verseny nyerteseinek teljes kínálatát, a sort Áts
Károly legjobb nedűivel kezd-

A baráthegyieknek is gyűjtöttek. Fotó: Horváth Csongor

ték. A Borászok Borásza, az
Év Bortermelője, a Wine and
Spirit egyetlen 100 pontosa és
még sok-sok cím tulajdonosa
a díjnyertes kedvencek mellett
ezen a Kvaterkán mutatta be
legújabb remekművét, a Suba
névre keresztelt ízkavalkádot.
Harapnivalók gyanánt újra
terítékre kerültek a Kvaterkafalatok Hegedűs Pisti kenyérgourmet tálalásában: frissen
grillezett csirkemell, szalámik, lillafüredi pisztráng, füstölt makréla, miccs, zsíros kenyér, a Borsodi Sajtműhely
sült sajtos ínyencségei, a Rotary Club Miskolc-Tapolca tépett húsos hamburgere és grillezett tarja házi buciban, kerti
salátával az Aranykoronától.
A chillhangulatot a Kacsenyák x Nahaj akusztik, a
Zolio Art Project és George
Gregory Balan gitárművész
garantálta. Ezen kívül gyermekprogramokkal is készültek az igazi családi kikap-

csolódás jegyében: arcfestő
sátor kicsiknek és nagyoknak
(csillámtetkó, arcfestés, fesztiválhaj, fesztiválfonat, csillámfonás, hajkréta, testfestés,
arcfestés, henna).
Az adakozás sem maradt el a Kvaterkán. A Rotary Club Miskolc-Tapolcával
együttműködve a Vakok és
Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületét támogatták a szervezők.
Este hét órától pedig az Avasi
Cellariumban Veres Pál polgármesterrel és a Miskolczi
Borbarátok Társaságának elnökével, Demeter Tiborral
karöltve adták át a jubileumi,
X. Avasi Borangoláson gyűjtött adományokat a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványnak és
– Hangó István református
lelkipásztor képviseletében –
az avasi református templomnak.

Bejárás a Városgazdával
Sebe-Gazdig Judit, a Velünk a Város 3-as választókerületi önkormányzati képviselőjelöltje és Hegedűs Andrea
országgyűlési képviselő augusztus 10-én, szerda délután
kettő órától megtekintették a 3-as számú egyéni választókerületben a folyamatban levő ügyeket a Városgazda Kft.
igazgatójával, Osváth Zoltánnal.
Először a hejőcsabai Koboz
utcába látogattak el, ahol felkeresték az I. világháborús,
1914-es szobrot, amelynek a
talapzatát már az elmúlt esztendőben elkezdték megerősíteni. Az a cél, hogy még az idén
befejeződjenek a munkálatok.
A martinkertvárosi Főtéren

tartott szemlén konzultáltak a
jelenlevők és megállapodtak a
Főtér rendbetételéről, gondozásáról és gyomirtásáról. Az
Avason, a Testvérvárosok útja
20-22. szám előtt pedig egy járdaszakasz megépítéséról tárgyaltak a bejárás résztvevői.
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A hejőcsabai I. világháborús szobor megújul. Fotó: Horváth
Csongor

BD

A Jobbik miskolci sajtótájékoztatója. Fotó: Horváth Csongor

Tanácsadási segítség
a katakárosultaknak
A Jobbik katatövénnyel
kapcsolatos országjárásának Miskolc a kilencedik
helyszíne volt.
Katapontot nyitott kedden a Jobbik Miskolcon,
a Centrum Áruház előtt.
A helyszínen az ellenzéki
párt képviselő várták a katakárosultakat, akiket tanácsadással segítettek azzal
kapcsolatban, hogy milyen
lehetőségeik vannak vállalkozásuk folytatására szeptember 1-je után. A Jobbik
augusztus 1-je óta járja az
országot, Miskolc az utolsó
előtti állomása volt az eseménysorozatnak – mondta a program előtti sajtótájékoztatón Szarka Dénes, a
párt miskolci önkormányzati képviselője. A kata
megcsonkítását követően a
Jobbik helyi képviselői már
felszólaltak
nyilvánosan
a kormány átgondolatlan
döntéseinek káros hatásairól. Csak Miskolcon ötezer
vállalkozót, és így ötezer

családot érint a módosítás,
esetükben a megélhetésük
sodródik veszélybe. – Mi
is kértük a köztársasági elnöktől, hogy ne írja alá a
törvényt, a kormánytól pedig azt, hogy gondolják át,
és módosítsák a megszületett döntést. Sajnos nem
hallgatták meg kérésünket és a szakmai szervezetek hasonló kéréseit sem, de
persze tudjuk jól, hogy ennek a kormánynak nem sajátja a magyar emberekkel
való egyeztetés. Ezért magunk is megkezdtük a segítségnyújtást az érintetteknek
– mondta el Szarka Dénes.
Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik elnökhelyettese hozzátette, információik
szerint a Pénzügyminisztérium is kifarolni látszik
az elfogadott katatörvényből. A politikus úgy fogalmazott, a párt most abban
bízik, hogy a Pénzügyminisztérium kezdeményezi a
törvény módosítását.
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NÉZŐPONT

Aszály az ugaron

Emberemlékezet óta nem volt ekkora, és még
az űrből is látszik – léptékek a viszontagság érzékeltetésére. Technicizált kozmoszunk felér
egy káosszal, ha érthető méretűre kényszerülünk vágni egy-egy katasztrófát. Amikor a
pusztítás felfoghatatlan, inkább továbbállunk,
bóklászunk másfelé, nehogy orra bukjunk egy
útba eső gyomban – ha még van. Az se baj, ha
fejünk épp a homokba dugva – az legalább bizonyosan van. A
felszíni vizek látképe, a kút mélysége, a patak porzó medre, a
kukorica szikkadt mezeje pedig aggassza csak a műholdat, a
fúrómunkást, az erdészt, a gazdát...
Számos ok, okozat és célzat közé fűzhetjük föl a rendkívüli szárazságot. Értékelhetjük súlyosbodó globális jelenségként,
de egyszeri mikroklimatikus haváriaként is – széjjelkürtölhetjük újonnan magunkra öltött, környezettudatos életmódunkat,
de cinikusan el is bagatellizálhatjuk az éghajlatváltozás kihívásait. Tudjuk jól, nem itt és nem most fogunk ezzel elszámolni, mert nincs energiánk és történelmi időnk hozzá. Momentán épp alapos kibúvót szolgál ehhez – úgy nagyjából – minden
más. Különben is: a Kárpátok medencéjében csücsülünk, bármit és akárhányszor leöblíthetünk, ha valaha vízimportra szorulnánk, azzal az utolsó nemzetek közt volnánk.
Akár kárhoztathatnánk is XIX. századi folyószabályzóinkat, visszasírhatnánk régmúlt ártéri gazdálkodóinkat, elmélázhatnánk afelett, miként szennyeztük el talaj- és rétegvizeinket, hogy miért ivásra alkalmas vízzel tölt újra vécétartályunk.
Múltba révedésre, fejtörésre, önvizsgálatra, lelkifurdalásra
ezekben az időkben aligha tartunk igényt. Köszönjük, nem kérünk a lidércből, nálunk megfelelő a víz- és vérnyomás. Fájjon a
feje annak, aki félsivatagra és sztyeppére építette országát!
Baltaként hasított belénk a felismerés nyár közepén: ez a tél
akkor is keménynek ígérkezik, ha épp enyhének. A Szinva völgyében fentről alászálló, hűsítő szél fúj, amolyan nyugati – még.
Ha rosszat sugall a fuvallat, egykettőre átvált közérzetünk,
máris kétségbeesetten pásztázzuk a tájat, kényszer szülte tüzelőnket fürkésszük szerteszét. Levegőnk viszont nemcsak hidegebb, mindezzel szennyezettebb is nemsoká. Utóbbi hosszan
marad is, ha fűrésszel készülünk elindítani a láncreakciót…
Alig valamivel a csaknem száz hektáron pusztító lángjait követően, a fent idézett napokban elsárgult, hulló faleveleivel riadózott a Bükk is. Segélykiáltásából kihallhattuk, az ősz nem
csupán évszakváltással köszönthet rá – az extrém szárazság
instant igázza le az erdő lombozatát. Katarzisnak lassú ez az
égés, mindössze egy megsebzett áldozat, hibáztassuk, vágjuk ki
hát – diktálja a fagyhalál rémképe.
Hogy sebet ejtsenek a tájon, tőlünk keletre tankokat vetnek
be. Arrafelé marad a hit, hogy gabonájuk a vérből kisarjad
majd. A földművelés, így a kultúra alapja is mindazonáltal a
víz. A békés együttélés, a humánus egymással bánás garanciája. Átlagos vízfogyasztásról képzelegni egy életért és energiáért
folytatott küzdelemben egyszerre horror és ábránd. Újabb frontot nyitni? Ugyan ki kívánhatna bármi effélét… Bár tavainkból
a legsivárabb időkben is visszamarad némi láp és mocsár, ráadásul karsztvizeink és geotermikus tartalékaink sem kövülnek
egyhamar – ez a mérőóra akkor is ketyeg már. Leolvasni jelenleg nem érünk rá, ennélfogva marad a testi-lelki nyomor mögé
rejtőzött, észrevétlen elpárolgás.
BÓDOGH DÁVID
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Miskolc is megvédi az erdőit
Miközben az erdők megmentése érdekében a héten több
demonstráció is zajlott országszerte, több hazai nagyváros, köztük Miskolc is úgy
döntött: területükön nem engedélyeznek erdőirtást.
Folytatás az 1. oldalról.

A fakitermelési rendelet ellen több nagyváros vezetése
is tiltakozott. Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár fideszes polgármestere úgy fogalmazott, a fejéri megyeszékhely
tulajdonában álló erdők kivágása nem kerülhet szóba. „Egy
évtizede dolgozunk közösen
azért, hogy az erre alkalmas
területeket fásítsuk, erdőket telepítsünk, és ezzel kialakítsuk
Fehérvár tüdejét, ami ellensúlyozza a gazdaságunk által
okozott környezeti terhelést” –
jelentette ki.
Ugyanígy döntött Miskolc
is – erről csütörtökön Varga
Andrea, a város alpolgármestere számolt be – a szimbolikusan Herman Ottó polihisztor
egykori nyaralójánál tartott
– rendkívüli sajtótájékoztatóján. A városvezető bejelentette, indítvánnyal fordult Kozma Ákoshoz, az alapvető
jogok biztosához, illetve Bándi Gyulához, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó
biztoshelyetteshez. Ebben kérvényezte, hogy vizsgálják felül,
az említett kormányrendelet
összhangban van-e az Alaptörvénnyel, illetve nem ütközik-e
nemzetközi szerződésekkel.
Emellett azt is indítványozta az alpolgármester, hogy
ugyancsak tekintsék át: a jövő
nemzedékek érdekeivel összhangban van-e a fakitermelés
fokozását jóváhagyó rendelet.
Továbbá egy nyílt levelet is
megfogalmazott,
amelynek
címzettje Novák Katalin jelenlegi és Áder János volt köztársasági elnök.
Nem engedélyezik
a fakivágást
– „Miskolc polgármestere és
városvezetése úgy döntött, a
kormányrendelet adta lehető-

Tarvágás Bánkút közelében. Fotó: Horváth Csongor

séggel nem fog élni, és a város
területén, a város tulajdonában
lévő erdőségekben továbbra is
a legszigorúbb természetvédelmi szabályok szerint fog eljárni. Az erdőirtást, fakivágást
nem engedélyezi!” – jelentette
ki a városvezető, aki hozzátette, az önkormányzat kidolgoz
egy, a válság kezelésére alkalmas csomagot, amely az őszi
időszakra tartalmaz intézkedéseket.
A rendeletet közleményben magyarázta az Agrárminisztérium. Ebben Nagy
István minisztert idézik, aki
arról beszélt, hogy az erdőgazdálkodás fontos része az
energia-vészhelyzet megoldásának, és kijelentette, a kön�nyített szabályokat úgy vezették be, hogy azok nem
veszélyeztetik a fenntartható
erdőgazdálkodást. Azt ígérte,
a fakitermelés továbbra sem
jár erdőirtással, nem csökkenti az erdőterületet, hiszen
- ahogyan fogalmazott – az
ország kétmillió hektár erdeje
továbbra is a legfontosabb természeti erőforrásaink egyike.
A közleményre közleményben reagált a WWF is, melyben a környezetvédő szervezet

súlyosan aggályosnak és a rablógazdálkodás elindításának
nevezte a rendeletet. Gálhidy
László, a szervezet Erdő programjának vezetője szerint válságidőszakokban a megoldás
érdekében növekedhet ugyan
a fakitermelés volumene, ha
azonban a rendelet alkotói
ezt válogatás nélküli, minden
szakmai szempontot nélkülöző kitermelésként értelmezik,
akkor a jövő nemzedékek lába
alól rántják ki az erdőgazdálkodás alapjait.
Kétségbeejtő rendelet
Hasonlóan vélekedik a
Mentsük meg a Bükköt! nevű
szerveződés egyik életre hívója, F. Nagy Zsuzsanna is.
A Zöld Kapcsolat Egyesület
elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, a Bükk-vidéken
található Magyarország legnagyobb összefüggő erdőterülete,
közel százezer hektár.
– Nem csupán aggályosnak,
hanem egyenesen kétségbeejtőnek tartjuk az elkapkodott,
szakmailag megalapozatlan
intézkedést. Nem kell sem természetvédelmi, sem erdészeti szakembernek lenni hozzá,
hogy belássuk, milyen vis�-

szafordíthatatlan és végzetes
következményei lehetnének a
korlátozások teljes megszüntetésének. Az itt élő emberek,
életközösségek, itt dolgozók,
sportolók, túrázók szempontjából elfogadhatatlannak tartjuk a rendelet kihirdetését,
és követeljük azonnali vis�szavonását – hangsúlyozta az
egyesületi elnök, aki hozzátette: a célok elérése érdekében a
Mentsük meg a Bükköt! csoport is petíciót indított, melyet
bárki aláírhat.
A legfrissebb hírek szerint
egyébként a kormány meghátrálhat, legalábbis erre utal
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő közösségi médiában közzétett bejegyzése. Eszerint a rendkívüli szabályok
kizárólag akkor lépnek életbe,
ha az energiakrízis eljut arra a
szintre, amikor a lakossági és
közületi tűzifaigényt már nem
lehet a korábban tervezett fakitermeléssel biztosítani.
A miskolci tüntetést ennek ellenére megtartották lapzártánk után, pénteken késő
délután. Tudósításunkat hírportálunkon, a minap.hu-n olvashatja.
KIRÁLY CSABA, TAJTHY ÁKOS

Fejlesztéssel megtalálja igazi helyét az Avas Nyilvántartásba
vették a jelölteket

A beruházáscsomag néhány
eleme már elkészült, a munkálatok nagyobb része pedig
a következő években valósulhat meg.

A Horváth-tető fejlesztése
után rövidesen folyatódnak az
avasi fejlesztések: a kilátó kiviteleztetésének közbeszerzése
már folyamatban van, az Avastető rehabilitációjának tervezése pedig már az utolsó fázisban
tart, rövidesen elkészülnek azzal – mondta el lapunk érdeklődésére Miskolc főépítésze.
Szunyogh László emlékeztetett,
az Avasra komplex stratégiát
dolgozott ki korábban a város,
melyet Veres Pál polgármester
mutatott be a nyilvánosságnak.
– Az Avas egy nagyon komplex terület, én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy ez a
terület egy csoda Miskolc számára, ami multikulturális, hiszen a templommal, temetőivel
egyrészt szakrális hely, bor-

házaival, sétányaival vigalmi
negyed, a déli oldalon található lakótelepnek köszönhetően
pedig rengeteg miskolci élőhelye. Az Avas azóta kereste a
helyét, hogy a filoxéra miatt a
szőlők kipusztultak. Ez hosszú
évtizedekig volt a város súlyos
problémája, mígnem 10-15 évvel ezelőtt civilek kezdeményezésének köszönhetően fedezte
fel Miskolc a „hegyét” és az abban rejlő lehetőségeket, ezekből

nőtte ki magát a Borangolás és
az Avasi Kvaterka. A korábbi
városvezetés idején kezdődött
el a vízelvezetési projekt, ami
minden további fejlesztésnek az
alapja volt. Ekkora esik a Horváth-tető újjáépítésének tervezése. „A jelenlegi városvezetés
továbbgondolta ezt a projektet,
és stratégiába rendezte őket.
Ennek volt első üteme a Horváth-tető terveinek megvalósítása és kibővítése.

A miskolciak ismét felfedezték az Avast. Fotó: Juhász Ákos

– A kilátó tervei is korábban
készültek, amit ugyan átterveztettünk, de a felújítás mindenképpen megtörténik, reményeim szerint rövidesen elindulnak
a munkák. És ehhez jött hozzá
az avastetői projekt, ami keretbe foglalja a korábban elkülönült fejlesztéseket, valamint
összekapcsolja a domb északi
és déli oldalát. Ennek részeként
a kilátó előtti tér újulna meg új
gyalogosfelületekkel, sétányokkal, egy vendéglátó egységgel
és új parkolóval, de megújul a
buszvégállomástól ide vezető
út is, sőt a korábbi fejlesztés idején kifelejtett komfortpontokat
is pótoljuk – fogalmazott Szunyogh László, aki hozzátette,
rendkívül fontos az Avasra való
feljutás megoldása, ennek érdekében dolgoznak azon, hogy
megvalósíthassák a régóta tervezett kötélpályát, de dolgoznak azon is, hogy biztosítsák az
állandó jelenlétet a területen.
TAJTHY ÁKOS

Szerda délután ülésezett a
Helyi Választási Bizottság
a polgármesteri hivatalban,
két jelöltet vettek nyilvántartásba.
A bizottság tagjai egy napirendi pontot tárgyaltak meg az
ülésen, ez pedig az időközi választás jelöltjeinek nyilvántartásba vétele volt.
Minimum 62 érvényes aláírásra van szüksége a jelölteknek. A Fidesz-KDNP jelöltje,
Barta Gábor, valamint a Velünk a Város Lokálpatrióta
Egyesület, az MSZP, a Momentum Mozgalom, a Párbeszéd
Magyarország, a Demokratikus Koalíció és az LMP által
támogatott Sebe-Gazdig Judit
is megszerezte a szükséges számú ajánlást, így őket kettejüket
most nyilvántartásba vette a
Helyi Választási Bizottság, miután ellenőrizték az ajánlóíve-

ken szereplő adatokat, a formai
követelményeket.
Egy harmadik induló is van
a miskolci időközi választáson: Fülöp József Istvánné múlt
hét szombaton szintén átvette
az ajánlóíveket – neki augusztus 22-én délután 4 óráig még
van ideje leadni az aláírásokat.
Azon a napon sorsolják majd
ki egyébként azt is, hogy a jelöltek nevei milyen sorrendben
szerepeljenek a szeptember 25ei voksoláskor.
Mint ismert, a miskolci 3-as
számú egyéni választókerület
korábbi önkormányzati képviselője, Hegedüs Andrea idén
áprilisban listán bekerült a
parlamentbe. Itteni mandátumáról május végén mondott
le az összeférhetetlenség miatt.
Ezt követően szeptember 25ére tűzte ki az időközi választás
időpontját a Helyi Választási
Bizottság.
KUJAN ISTVÁN
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Rossz-szomszédi iszony, a hétköznapok megrontója
Legyen szó társas-, vagy
kertes házas övezetről,
törvényileg nehéz pontosan beszabályozni, hogyan
is kellene egymás mellett
élnünk. A jószomszédi viszony, az együttműködés
tehát a legcélravezetőbb,
hogy ne okozzunk egymásnak apró-cseprő hétköznapi
bosszúságokat.
Legutóbb Görömbölyről és
Hejőcsabáról kaptunk olyan olvasói leveleket, amikben a közösségi együttélés szabályait
„feszegető” eseteket írtak le nekünk, de nevük elhallgatását
kérve – tartanak ugyanis attól,
hogy a feldühödött szomszédok
megbosszulják a panaszt. Egyikük úgy írta le a kapcsolatát a
mellette lévő házban élőkkel,
hogy „kényszer jó viszony”.
– Igyekszem vicceskedve felhívni a figyelmét, ha valami zavar engem. Gyakran buliznak a
rokonokkal, van, hogy éjjel 2-3
óráig is hangos a zene. Ha valaki a környékről kihívta ilyenkor a rendőrséget, akkor többeket megfenyegettek utána. Volt,
hogy az egyik szomszédnak
bedobták kővel az ablakát. Részegen egyszerűen kezelhetetlenek és agresszívak. Télen pedig
mindent elégetnek a kályhában,
ami nemcsak büdös, de környezetszennyező is. Nehéz mel-

lettük az élet – panaszkodik az
idős nő.
Egy másik lakos egy szintén
hosszú ideje, évek óta elhúzódó
problémát írt le nekünk. Neki
egy idős férfi a szomszédja, aki
mostoha körülmények között
tartja a kutyáját. Emiatt az eb
állandóan ugat, vonyít, ezzel zavarja a közösség nyugalmát. Hiába ajánlották fel már többen,
hogy a kutyát elviszik egy befogadóhelyre, de ő ezt visszautasította. Csapdahelyzetként írják le
a lakók a szituációt.
Márpedig egy település akkor
élhető, ha léteznek és működnek az együttélés írott és íratlan
normái. Miskolcon egy 2013as önkormányzati rendelet ad
iránymutatást egyebek mellett
a közösségi terek rendjéről, az
életviszonyok rendezettségéről,
a közérzetet, biztonságérzetet
negatívan befolyásoló jelenségek megszüntetéséről. Ezekben
a kérdésekben tág jogkört kapott az önkormányzat annak eldöntésére, milyen magatartások
sértik a helyi közösség együttélési szabályait – mondja el érdeklődésünkre Szabó András, a
polgármesteri hivatal lakosságszolgálati főosztályának vezetője, aki azonban rámutat arra is:
nem minden esetben van lehetőség a rendelet alapján eljárni.
– Aki például a szomszédjai hangoskodását, hangos ze-

Bámulatos képességekkel rendelkezünk, hogy időnként megkeserítsük szomszédaink életét, ez alól
a megyeszékhely sem kivétel. Fotó: Juhász Ákos

nehallgatását kifogásolja, az
csendháborítás szabálysértése miatt alapvetően a rendőrséghez fordulhat, ők jogosultak intézkedni – teszi hozzá a
szakember, aki azonban arra
is felhívja a figyelmet, hogy a
szomszédjog a másokat zavaró
tevékenységet nem feltétlenül
tiltja, hanem csak akkor, ha a
zavarás szükségtelenül történik. – Az eljárás során a panaszosnak kell ezt bizonyítania,
illetve azt, hogy meghaladja az
általában elviselhető mértéket.

Emődtől a borsi várig
Számos vidéki koncertet adnak az elkövetkezendő hetekben a Miskolci Szimfonikusok. Az egyhetes olaszországi
turnéról hazatérő Miskolci
Szimfonikus Zenekar nem
pihen a nyár hátralévő részében sem. Több vidéki helyszínen is találkozhatnak velük a
zenekedvelők.

Augusztus 19-én, az emődi
szabadtéri színpadon adnak
filmzenés koncertet a Szimfonikusok az Emődi Nyári
Esték programsorozat keretében. A koncert első részében
gyerekeknek szóló rajzfilm
slágerek, míg a második részben a legnagyobb hollywoodi
kasszasikerek jól ismert dallamai csendülnek majd fel. A
koncertet vezényli Szabó Sipos Máté, közreműködik Cselepák Balázs énekes, színész és
Handa Eszter énekes.
Augusztus 26-án a már
5 éves múltra visszatekintő
Kastély-szerenád sorozat kö-

A Miskolci Szimfonikus Zenekar ezután sem pihen... Fotó:archív

vetkező koncertjét láthatják,
hallhatják az érdeklődők az
edelényi
L’Huillier-Coburg
kastély udvarán. A hangverseny kísérőprogramja egy igazán üdítő borkóstoló a Gallay Pincészet kiváló boraiból a
kastély csodás dísztermében.
A koncert dirigense Antal Mátyás, szólistája pedig Horváth
Béla oboaművész.
Edelény után Borsiba utaznak, ahol a nemrégiben felújított Rákóczi-várkastély-

ban koncerteznek a szlovák
és magyar közönség örömére
egyaránt.
Augusztus 28-án pedig részt
vesznek a Szinva Örökség Napok programsorozatban. A
Szinva teraszon muzsikálnak
majd a város zenekedvelőinek.
A sor egyébként folytatódik majd jövő hónapban is.
Szeptember 17-én a Kerekdomb Fesztivál visszatérő
vendégeként érkezik a zenekar Tállyára.
MN

Amennyiben az említett
csendháborításon túlmenően
valaki olyan zavaró körülményt
tapasztal, ami sérti a közösségi együttélés szabályait, akkor a
polgármesteri hivatal hatósági
osztályát vagy a Miskolci Önkormányzati Rendészetet kell
keresni. Ha valóban szabályszegés történt, akkor megindítják
az eljárást. Az együttélési problémák megoldásához nem árt –
hívja fel a figyelmet Szabó András –, ha ismerjük, melyek azok a
normák, amelyeknek az együtt-

élés során érvényesülniük kell. A
tájékozódásban segítséget jelent
a város honlapján megtalálható
Miskolci Együttélési Kódex.
Közigazgatási hatósági eljárás
egyébként ilyen eseteknél a Miskolci Önkormányzati Rendészet
jelzése, hatósági ellenőrzés, illetve lakossági bejelentés alapján
indulhat. Amennyiben megállapítják a szabályszegést, elsődleges szankcióként figyelmeztetést alkalmazhatnak, ismételt
jogsértés esetén szabhatnak ki
közigazgatási bírságot.

– Gyakran előfordul, és ez
pozitívum, hogy ügyfeleink
együttműködésének eredményeként a legenyhébb szankciót
sem kell alkalmaznunk. Hogy
példát is említsek: sok esetben
érkezik hozzánk jelzés gazos,
rendezetlen ingatlanokról. Megindítjuk az eljárást a tulajdonossal, használóval szemben, erről
értesítést küldünk, és nyilatkozattételre hívjuk fel az érintettet. Az értesítést követően rövid időn belül jön a visszajelzés,
hogy a rendezetlen állapotot
megszüntették. Ha a visszaellen
őrzés is igazolja ezt, akkor az eljárást szankció alkalmazása nélkül megszüntetjük.
De pozitívumként értékelik a
zöldterületen-parkolás miatt indult eljárásoknál, hogy a figyelmeztetést követően nagyon ritkán követ el ilyen szabályszegést
az eljárás alá vont személy, tehát
a figyelmeztetés is képes kellő
visszatartó hatással bírni.
– Hozzánk akkor jutnak el
a panaszok, amikor már nincs
egyetértés a szomszédok között, vagy a panaszos – ismerve
a szomszédját – meg sem kísérli,
hogy békés úton találjanak megoldást. A jószomszédi viszony,
az együttműködés természetesen a legcélravezetőbb ezekben
az esetekben is – hangsúlyozza
Szabó András osztályvezető.
KUJAN ISTVÁN

Átadásra vár a Zsófia-kilátó
Az újjászületett létesítményen egyelőre még garanciális
munkákat végez a kivitelező,
az Északerdő ezért a turisták
türelmét kéri.

Bár teljesen elkészült, hónapok óta szalaggal van körbezárva az újjáépült Zsófia-kilátó. Amint azt az Északerdő Zrt.
kommunikációs tanácsadójától
megtudtuk, mindennek az az
oka, hogy a kivitelező cég garanciális munkálatokat végez
az erdészeti társaság megbízásából.
– Értjük a lakosság kíváncsiságát, de még egy kis türelmet
kérünk, a látogatóknak a saját biztonságuk érdekében még
egy kicsit várniuk kell, egészen
addig, amíg az általunk kért javításokkal a kivitelező nem készül el – mondta el Vereb István,
aki megjegyezte, a turisztikai
látványosságnak
egyébként
még a hivatalos átadója sem
történt meg.
A turisták türelmetlensége és kíváncsisága egyébként
érthető, a legendás lillafüredi
Zsófia-kilátó és a Felső-Hámorból odavezető 1.3 kilométeres
tanösvény (eredeti nevén: sétaút) hosszú évtizedek után épült
újjá. A munkálatokra még egy
GINOP-os pályázaton nyert el
körülbelül 50 millió forintot a
Magyar Természetjáró Szövetség és az Északerdő Zrt. A beruházás tavaly ősszel kezdődött el
a kilátó és a tanösvény esetében

Érthető a turisták kíváncsisága. Fotó: Horváth Csongor

is. A kilátó mára – akárcsak a
múlt század közepéig – Lillafüredről is jól látható. A fennmaradt képeslapok, fotók megőrizték azt a gyönyörű panorámát,
ami onnan nyílik a Palotaszállóra, a Hámori-tóra, illetve a
völgykarokra: a Szinva és a Garadna völgyére. Nem csoda,
hogy azt egyre többen néznék
meg személyesen is.
A komplexum egyébként
1900-ban épült, eredeti neve
Millennium-kilátó lett volna
– érthető okokból –, de az átadáskor végül Vay Béla főispán
feleségéről, Teleki Zsófiáról nevezték el, aki egyébként a Borsodi Bükk Egylet alapító tagjaként a magyar természetjárás

lelkes támogatója volt (Lányáról, Vay Erzsébetről nevezték el
egyébként Lillafüredet – a szerző).
A kilátó mindkét világégést
sértetlenül úszta meg, végzete
végül egy másik, Lillafüred mai
arcát meghatározó építkezés
lett. A második világháborút
követően kezdték el építeni a
hegyoldalba vájt híres vagy inkább hírhedt, Szikla nevű katonai légvédelmi harcálláspontot.
Ennek létezése nem fért ös�sze a felette álló és igen népszerű turisztikai célponttal, ezért
a Zsófia-kilátót lebontották, és
a helyén a radarállomás anten
nája állt 1989-ig.

Szabadtéri fogadóóra
JUBILEUMI KÖSZÖNTÉS. Csorba Piroska írót, a város többszörös kitüntetettjét 70. születésnapja alkalmából szerdán virágcsokorral köszöntötte Veres Pál, a megyeszékhely polgármestere.
Fotó: Horváth Csongor

Erdei Sándor Zsolt önkormányzati képviselő
az alábbi helyszíneken és időpontokban szabadtéri fogadóórát tart. Helyszín: Miskolc, Margittai utca melletti gát, időpont: 2022. 08. 23.,

(kedd) 15 órától 16.30-ig. Helyszín: Miskolc, Vologda utca 8.
előtti játszótér, időpont: 2022.
08. 30., (kedd) 15 órától 16.30-ig.
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A Szinva meséje 1. – Miskolc újra összefog!
A Szinva története az ősidőkbe visz bennünket. Olyan
földtörténeti időbe, amikor
a hegy gyomrából előtörő víz
utat keresett magának, és elindult hegyet, dombot kerülgetve, hogy a síkvidékre érve
folytassa útját egy nagyobb
folyóban, az pedig újabb meg
újabb vizekkel egyesül, hogy
aztán a legnagyobb vízgyűjtőhöz, a tengerhez érkezzen.

Ez az állandó folyamat egyszerre építette és rombolta a
Bükk keleti lankáit, van, amit
eltüntetett, és van, amit felépített. Amikor azt mondjuk,
Szinva völgye, Szinva öröksége, akkor arra a várost átszelő, települést formáló patakra
gondolunk, amely az általunk
lakott tér legnagyobb építőmestere volt és az ma is, és ha
vigyázunk rá, az lesz a jövőben
is.
Nagyon sokan vagyunk,
akiknek a Szinva gyermekkoruk szép pillanatait idézi.
Amikor hétvégeken buszoztunk Lillafüredre, hogy a patak partján pokrócon ülve
szüleinkkel élvezzük az erdő
zöldjét, csendjét, és megnézzük az egyik patak menti ház
udvarán a víz erejét használó
mesefigurákat. Fűrészelő törpéket, forgó malomkerekeket.
Emlékszünk az első utazásunkra az erdei vasúton, akkoriban kisvasútnak hívtuk,
mely többször is keresztezte a
Szinva útját. Olyankor szüleink felkiáltottak: Nézzétek a
Szinva!, és mi kiabálva integettünk a víznek, hallgattuk a hídon átrobogó vonat kerekeinek
csattogását.

Varga Andrea alpolgármester és Fedor Vilmos a Miskolc Televízióban is elmondták a Szinva Örökség Napok programját. Fotó: Horváth Csongor

Azt hiszem, minden miskolcinak van története a Szinváról. Abból az időből is, amikor
még reggelente teli buszok vitték a Vasgyár és gépgyár felé az
embereket. A gyár ma már csak
kíváncsi fiatalok, művészek, a
település múltja iránt érdeklődő meg egykoron ott dolgozó
emberek zarándokhelye, akik
büszkén mutatják unokáiknak
azt a helyet, ami egykoron egész
életüket jelentette.
A nagyipar, ami több ezer
család megélhetésének forrá-

sát jelentette, ma már a múlté,
de a víz, ami egykoron malmokat hajtott, később a megtelepedő nagyipart szolgálta, velünk maradt, és ma is régi idők
emlékeit idézi. Amikor már azt
hisszük, örökre megszelídítettük, újra és újra megmutatja, hogy azért ő az úr. Így volt
ez akkor is, amikor minden
idők legtöbb emberáldozattal
járó árvizét zúdította a városra
1878-ban, és így volt ez a közelmúltban, 2010-ben is, amikor
újra megmutatta erejét.

Új plébános érkezett Diósgyőrbe
Azok a bizonyos utak minden
jel szerint valóban kifürkészhetetlenek: két évtized után
plébánosként térhetett vissza a
diósgyőri hívekhez az egykori
káplán. Vasárnap köszöntötte a híveket, és köszöntötték a
hívek.

Szabó József atya augusztus elsejével kezdte meg szolgálatát a
Miskolc-Diósgyőri Római Katolikus Plébánián. Az új plébános
a Szűz Mária Szent Neve-templomban tartott első, bemutatkozó szentmiséjét nem csupán az
egyházközség híveinek ajánlotta. Köszöntő beszédében hangsúlyozta: bármilyen vallásúakról is legyen szó, hívőkről, nem
hívőkről, netán halálos bűnben
szenvedőkről, az üdvösségüket
veszélyben tudókról – küldetése
és imádsága minden emberhez
és emberért szól majd.
„Örömmel és szeretettel jöttem. Nagyon sok tervvel, melyekből szeretnék az Isten
dicsőségére minél többet megvalósítani. Már voltam itt: első
lelkipásztori tapasztalataim Diósgyőrhöz kötődnek” – hangzott el a kanonoktól.
– Az okokat ismerjük, hiszen
néhány hónappal ezelőtt együtt
búcsúztattuk az áldott emlékű

Szabó József plébános. Fotó: Mocsári László

Mikolai Vince atyát. Ezt követően Marosi Balázs atya plébániai
kormányzóként példaértékűen
helytállt az egyházközség élén,
de a közösségben nagy volt a várakozás – fogalmazott az ünnepélyen Veres Pál, majd rámutatott: húsz év alatt sok víz lefolyt

Szabó József Egerben született 1969-ben.
1998 nyarán szentelték pappá. 2002-ig miskolc-diósgyőri káplánként szolgált. Egri érseki
jegyzőként folytatta, majd kétéves tanulmányi

ugyan a Szinván, de József atya
kapcsolata nem szakadt meg a
helyiekkel, ezért is fogadták őt
idén nagy örömmel. A polgármester azt kívánta a plébánosnak, hogy minél előbb érezze
Diósgyőrt és Miskolcot valódi
otthonának.

szabadságára vonult Rómába, ahonnan 2006ban tért haza. Szülővárosában érseki titkárként dolgozott ez idáig. 2017-től főszékesegyházi kanonok.

Talán két éve lehetett, amikor a Szinva-forrás mellett üldögélve és gyerekkorom lillafüredi emlékeire gondolva
megfejtettem a Szinva különleges üzenetét.
„A város határát jelző táblánál születek, és önálló életem
ott ér véget, ahol a város végét
jelző tábla áll.”
Beültem az autómba, és
gyorsan végigvezettem a városon: Felső- és Alsóhámoron, Csanyikon, Árpád úton,
történelmi és Újdiósgyőrön,

Győri kapun, történelmi belvároson, Selyemréten keresztül a Fonoda utcát övező ipari
körzetig, mindvégig követve a
Szinvát egészen addig, ahol találkozik a Sajóval és élete véget
ér. Igaz hát az üzenet. Ott születik, ahol a város kezdődik, és
ott ér véget, ahol a város is véget ér. Valószínű, nagyon kevés
hely lehet a világban, ahol ilyen
csoda létezik. Közel 20 km és a
két tábla között 150 ezer ember, ami a térképen hét betű,
Miskolc.

A Szinva Örökség Napok
Miskolc és a Szinva sajátos
üzenete a világnak. Azokról
a csodákról, kultúráról, tudományról, természeti és épített
örökségről mesél, amit mindenkinek látnia kell. Közel 20
kilométer, 104 híd, 7 színpad,
tudomány, kultúra, benne koncertek, színházi ősbemutató,
tánc és zene, sport, természetvédelem, hídfestés és még sok
aktivitás. Miskolc újra összefog!
FEDOR VILMOS, ALAPÍTÓ,
SZINVA ÖRÖKSÉG PROGRAM

JEGYZET

Miskolc első villanyosműhelye
Szerencsésnek mondhatom
magam. Házunkkal csaknem
szemben, az apró, szappanos,
kölni illatú drogéria és a csemegeáruház között volt az én
grundom. A játszóterünk, a
Széchenyi utca 59. szám alatti udvar valóságos paradicsom
volt a belváros aszfalttengerében. Az utcafronti emeletes
házak mögötti közökben kertes, falusias vityillók terültek
el teljes középkori összevisszaságban. A busz és a villamos is
ritkán, elvétve húzott el a főutcán, így bármikor egyedül is
átosonhattam a túloldalra.
Dévainé
Manyika,
a
keresztanyukám, édesanyám
háborús fogolytársa, barátnője a környék gyerekeinek a
dadusa, mindig a rendelkezésünkre állt. Hol a házukhoz
toldott nagy kertben vagy a
szemközti tűzfal alatti, kicsi
háztájijában mojolt. Jókedvében előkereste a bőrcsuklós
Kodak masináját, és minket
fényképezett. Örök emlékem,
bugyros napozóban, nyakamban a gép fekete tokjával
hunyorítok, hátam mögött a
hosszú kert, amelyben akár
bújócskázhattunk is. A házuk
alatt egy hatalmas pince húzódott. A még velem egy magasságban lévő világító ablakaiból szinte sütött a dohosan
hűvös, rozsdaillatú büdösség.
Már nagyobbacska voltam,

amikor hosszas kérlelésemre
Manyika megnyitotta előttem
ezt a csupa pókhálós szuterénműhelyt. Azt mímelte, mintha
maga is valamit keresne. Mit
nem adnék, ha szó szerint továbbadhatnám, amit akkor
mesélt nekem.
Könnyeivel küszködve, párás szemmel mondotta, itt volt
a város első villanyosműhelye.
Édesapja, Wertheimer Ignác
valahol a monarchia nyugati
felében leste el a villamosság
szerelési fortélyát. Abban az
időben, amikor az utcán még
gázlámpák pislákoltak, és a
lakások zömében olajjal vagy
gyertyával világítottak. A félhomályos, kéthajós műhelyben katonás rendben álltak
az elárvult, kátrányos vásznú bergmanncsövek, a polcokon a porceláncsigák és a csupa réz foglalatok. Több tekercs
csíkos szigetelésű és csőbe húzható vezeték fuldoklott a bokáig érő porban. Manyika úgy
emlékezett, olyan nagy volt az
igény az elektronos lámpákra,
hogy tíz segédet alkalmaztak.
Elsők között kötötték be hozzájuk a telefont, hiszen akiknél már volt áram, azoknak
távbeszélőjük is volt. Nekik a
lenti műhelyben is csörgött,
próbáltuk is a készüléket megkeresni a dzsumbujban.
Soha, sehol máshol nem láttam olyat, mint a konyhája és

az előszobája közötti világítóablakot – ebben egyetlen égő
varázsolta a fényt mindkét
helyiségben. Állítólag ez az ötlet a vállalkozás egyik korabeli referenciatermékeként valósult meg. Akkor tudtam meg,
hogy miért is olyan feltűnően
kerüli nagy ívben a világítóablakokat. Mosolyogva árulta
el, a segédek onnan kukkoltak,
ha a keretben feltűnt egy pár
csinos, női láb. Hol vannak
már azok a fiatalemberek, sóhajtozott Manyika. Apukája,
Ignác mester egyetlen bánata
volt, hogy fiai közül egy sem
akarta folytatni a mesterséget. Ha jól tudom, Lajoska
gázöngyújtókat töltögetett egy
kapualjban, míg a Sanyika
élete végéig segédmunkásként
trógerolt. Karácsony előtt meg
gyertyákat árult a Villanyrendőrnél. A házat Manyika örökölte. A nagy világégés után a
pincét lakatra zárta. Örökre.
A nyolcvanas évek elején Manyika, túl a kilencvenen, egy
labdát próbált visszarúgni a
kertje előtt focizóknak. Elesett, és ezt már nem élte túl.
Örökségem lett volna az ablakában díszlő majolikalámpás,
de a pesti öccse szemfülesebb
volt. Szerencsémre viszont nekem maradt a város első villanyosműhelyének teljes emléke.
SZÁNTÓ ISTVÁN
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TISZTELT
ÜGYFELEINK!

Műanyag-nyílászárók cseréje
óriási kedvezménnyel!

+ Autópályán vagy más utakon az előttünk haladó járművek által
felvert kavicsoktól, kövektől
+ Téli időszakban a mellettünk elhaladó sószóró okozta sérülésektől
+ A szétkenődő bogarak által okozott sérülésektől, melyek sokszor csak
polírozással tüntethetők el
+ A madarak ürüléke sokszor beleég a fényezésbe, így csúnya eltávolíthatatlan foltot okozhat. A kővédő fólia erre is tökéletes megoldást nyújt
+ A nagyobb ágak okozta sérülésektől, mély karcoktól
+ A parkolás során történő apróbb balesetektől, esetleges ajtórányitástól
+ A csomagtartóba történő pakolás alkalmával a hátsó lökhárítón
okozott sérülésektől
+ A mosás alkalmával keletkező apróbb, hajszálvékony karcok ellen
+ A parkolókban esetlegesen előforduló ajtórányitásoktól

hirdetés

Szolgáltatásaink:
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók • redőnyök, reluxák
• rovarhálók • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk
Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás.
Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft. Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528, 06-70/609-0825.
Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em. Nyitva: hétfő, szerda, péntek 9-14 óráig,
www.aluport.hupont.hu, deluxeablak@gmail.com

Acél
jtó
biztonsági a
s
ye
n
é
kedvezm
!
n
áro

+36 30 925 77 99, www.cscsuvegfolia.hu
Cím: Szilágy Dezső u. 13.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2022. augusztus 20-án
(szombaton)
a BMH Nonprofit Kft.
szolgáltatási területén
található hulladékudvarok
ZÁRVA TARTANAK.
A hulladékudvarok, ügyfélszolgálati
irodák nyitvatartásával kapcsolatban
és további információkért
kérjük, látogassanak el megújult
weboldalunkra.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Apróhirdetés

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

Tisztítás! Elszíneződött épületfalazatok, térkövek, járófelületek,
burkolatok tisztítása. Tel.: 06-70/320-3483, www.burkolatfelujitas.hu

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

Akció! 2022. 08. 13-tól 2022. 08. 19-ig
Fa szappan, 90 g, 2099,99 Ft/kg
229 Ft
Viva kéztörlő, 2 tekercs, 134,5 Ft/tekercs
299 Ft
Ajax általános tisztítószer, 1 l, 599 Ft/l
699 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 1622,5 Ft/l
699 Ft
Cif folyékony súroló, 500 ml, 1358 Ft/l
729 Ft
Pur mosogató, 750 ml, 931,99 Ft/l
799 Ft
Baba testápoló, 400 ml, 1872,5 Ft/l
889 Ft
Palette hajfesték
899 Ft
Tiret lefolyótisztító, 1 l, 799 Ft/l
949 Ft
Viaszosvászon, 140 cm széles, 1099 Ft/fm 1199 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 1024,78 Ft/kg
1299 Ft
Fiorillo folyékony mosószer, 2,5 l, 519,6 Ft/l 1399 Ft
Coccolino öblítő, 1450-1800 ml,
895,86-721,66 Ft/l
1399 Ft
Sensodyne Repair & Protect fogkrém,
75 ml, 18653,33 Ft/l
1899 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs,
156,18 Ft/tekercs
2799 Ft
Héra belső falfesték (fehér),
15 l, 733,26 Ft/l
11 999 Ft

189 Ft
269 Ft
599 Ft
649 Ft
679 Ft
699 Ft
749 Ft
799 Ft
799 Ft
1099 Ft
1199 Ft
1299 Ft
1299 Ft
1399 Ft
2499 Ft
10 999 Ft

Németjuhász kölyökkutyák eladók import szülőktől, lakások,
személyek védelmére. Családokat, idős embereket támadnak
bűnözők. Vásároljon biztonságot! Ajándékba szakkönyv, póráz.
Ár: 60-80-100 ezer Ft. Tel.: 06-20/411-2526
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A Búza téri piac is takarékoskodik
Az elszálló energiaárak nagyfogyasztóként a piacot működtető Miskolci Piac Zrt.-t is
érintik. A cég igyekszik racionalizálással spórolni a költségeken, ebben pedig energetikai szakértő segíti őket. A
szakreferens a Miskolc Televízió Kilátó című műsorában
vázolta, milyen kihívásokkal
kell szembenézniük energetikai szempontból, és ezekre
milyen válaszokat adnak.
A beszélgetés során Pályi
Gyula energetikai szakreferens elmondta, hogy Miskolc
legnagyobb piacán 140 üzlet
tevékenykedik.
Alapvetően
zöldség-, gyümölcs-, virág- és
élelmiszerpiacként működik a
Búza téri, azonban vendéglátóhelyek és egyéb szolgáltatók is megtalálhatóak a területen.
Ennek a nagyszámú vállalkozásnak a mindenkori üzemeltetéshez bizonyos szükségletei vannak, amelyeket a
Miskolci Piac Zrt. biztosít számukra. Egyebek mellett ilyenek például a villamos energia, a földgáz, a távhő, jelentős
tétel az ivóvíz is.
A villamosenergia- és földgázszükségletek beszerzésére éves szerződéseket köt
a cég, ami azt jelenti, hogy
2022-re már ismertek az árak.
Az elkövetkező időszak feladata lesz a jövő évre megkötni a kontraktusokat, amelyek
szabadpiaci jellegük miatt, ha
a jelenlegi helyzet nem nor-

malizálódik, az eddigiekhez
képest esetleg hat-hétszeres
energia-egységárakat is jelenthetnek majd Pályi Gyula
elmondása szerint.
„Ezért fokozott jelentősége van a takarékosságnak”
– folytatta az energetikai
szakreferens. Kifejtette: már
korábban
igyekeztek racioBúza tériisVásárcsarnok
Ahol a ma
i s kműködést.
o l c i a k ö s s z e f uMindentnak
nalizálni
nek két módja van. A közös
rendszereken – például a világítás megfelelő használatával
– és a bérlők saját helyrészén
keresztül. Utóbbiban segíthetnek az energiatakarékos
eszközök vagy a racionális fo-

Búza téri Vásárcsarnok
Ahol a miskolciak összefutnak

gyasztás, erre hivatalosan is
kérték őket.
A Búza téri Vásárcsarnok
épületegyüttese egy külön
történet ebben a rendszerben. Pályi Gyula megosztotta,
hogy a tervek között szerepel
a világítás fényviszonyokhoz
illeszkedő
automatizálása.
Korábban elkezdtek
áttérni
Búza téri
Vásárcsarnok
A h o l a világítómiskolciak összefutnak
energiatakarékosabb
testek használatára, illetve a
távhőrendszer szabályozását
is korszerűsítették. Az ajtókra
légfüggönyöket szereltek fel,
amelyek télen megakadályozzák a hideg levegő betörését,
és gondolkodnak napelemes
rendszer telepítésén is.
Mindezek
segíthetnek
csökkenteni a megemelkedett energiaárak miatti költségeket, így zavartalanul működhet továbbBúza
a Búza
téri Vásárcsarnok
Piac
téri
és Vásárcsarnok. Ahol a miskolciak összefutnak

Búza téri Vásárcsarnok
Ahol a miskolciak összefutnak

Búza téri Vásárcsarnok
Ahol a miskolciak összefutnak

AMIT A FELELŐS CSATORNAHASZNÁLATRÓL TUDNI KELL

Ahogyan korunk környezetvédelmi
előírásai egyre szigorodnak, úgy a
természetbe visszavezetett tisztított
szennyvízre vonatkozó előírások is.
Ahhoz, hogy megfeleljünk a követelményeknek, – a MIVÍZ Kft. munkáján
túl – szükséges a lakosság környezettudatos csatornahasználata is.

MI NEM KERÜLHET A LEFOLYÓBA?
1. Darabos (szilárd) hulladékok
Elzárják a szennyvíz útját – dugulást
okozva –, és tönkreteszik a szennyvíz
átemelő szivattyúkat.
Ilyenek például:
• törlőkendő, egészségügyi betét,
pelenka, rongy,
• fa, kő, csont,
• műanyag- vagy fém háztartási
eszköz, üvegpalack,
• haj,
• cigaretta / cigarettásdoboz,
• macskaalom,
• növények,
• építőanyag-maradék (gipsz, malter stb.).
2. Veszélyes anyagok és mérgek
Veszélyeztetik a környezetet, a
szennyvíztisztító telep biológiai tisz
títóképességét és az ott dolgozók
egészségét. A tisztítás hatékonysága
csökkenhet, a folyóba méreganyagok
kerülhetnek, ezzel veszélyeztetve an
nak élővilágát, továbbá a nagy mennyi
ségben keletkező szennyvíziszap hasz
nosítása is nehezebbé válik.
Ilyenek például:
• mérgek,
• gyógyszermaradványok,
• festék, benzin, oldószermaradvá
nyok (tűz- és robbanásveszélyes
anyagok),
• növényvédőszerek,
• nehézfém tartalmú folyadékok.
3. Többletterhelést okozó anyagok
A konyhai lefolyóba engedett vagy a
WC-n lehúzott zsiradékok a csatorná
KEHOP-2.1.7-19-2019-00001
„Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos
szemléletformálás a MIVÍZ Kft.
szolgáltatási területén”

ban – de már a házon belüli csatorná
ban is – kihűlnek és reakcióba lépnek
a szennyvíz más összetevőivel. Össze
állt, szappanszerű lerakódások jönnek
létre, melyektől a csatorna fokozatosan
beszűkül, majd előbb-utóbb eldugul. A
dugulás mellett a csatornahálózatot és
annak berendezéseit is károsítja, ron
gálja, mivel a biológiai, bomlási folya
matok során kénessav is keletkezik.
Egyetlen egy csepp használt étolaj akár
ezer liter élővizet is elszennyezhet.
A használt sütőolaj már több helyen
is térítésmentesen átveszik, pl. kije
lölt MOL-benzinkutakon, az ALDI és a
COOP üzleteiben vagy a városszerte
elhelyezett gyűjtőedényzetekben, a hul
ladékká vált egyéb zsírok, olajok pedig
a hulladékudvarokban adhatók le.
Többletterhelést okozhatnak továb
bá a szennyvízcsatornába bevezetett
csapadékvíz-bekötések is.
Az esővizet és talajvizet TILOS a
szennyvízcsatornába bevezetni. Ezt a
MIVÍZ Kft. folyamatosan ellenőrzi, és fel
szólítja a felhasználókat, hogy az ilyen
bevezetéseket szüntessék meg. A
többletvíz elvezetése többlet
költséggel is jár!

4. Szerves szennyezőanyagok,
melyek többletterhelést okoznak
Ezek a magas szerves anyag tar
talmú anyagok a tisztítási technológi
át terhelik meg, így a tisztítási hatásfok
csökkenhet, de darabosságuknál fogva
dugulást is okozhatnak.
Ilyenek például:
• állattartásából származó hígtrágya,
• ételmaradékok – aprítást
követően is,
• húsmaradékok (pl. belsőség),
• kisállattetemek.
HOVA KERÜLJÖN,
AMI NEM A LEFOLYÓBA VALÓ?
• kommunális hulladékgyűjtőbe,
• hulladékudvarba (építőanyag-ma
radék, sitt, háztartási eszközök,
veszélyes hulladékok, stb.),
• gyógyszertári gyűjtőpontra (gyógy
szermaradványok),
• kijelölt üzemanyagtöltő állomásra
vagy gyűjtőpontra (használt háztar
tási olajok).
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Tóth Anna bronzérmes a vb-n
Pályafutása második U20-as világbajnokságán indult
Tóth Anna, aki a tavalyi bronzérmét követően ezúttal is
harmadik lett a 100 méteres gátfutás fináléjában bravúros, 13.00-as új korosztályos országos csúccsal a kolumbiai Caliban.
Miskolciak öröme. Fotó: Mocsári László

MVLC-siker
a Mento Kupán
A házigazda miskolci együttes győzelmével ért véget a
7. Mento Kupa nemzetközi
utánpótlás-vízilabdatorna.
Az MVLC U16-os csapata
mellett a horvát VK Opatia, a
Hornets Kassa és Nagyvárad
együttese vett részt az U16-os
csapatok felkészülési erőpróbáján. A tornának a miskolctapolcai strand adott otthont az
elmúlt hétvégén.
A 14, 15 és 16 éves korosztály számára nagyon fontos
nemzetközi felkészülési torna egy remek erőmérő és tapasztalatszerző lehetőség is
volt egyben, hiszen a terveknek megfelelően a miskolci
fiatalok nehéz ellenfelekkel
találkozhattak, akik különböző stílust képviseltek.
Bachner András, a hazaiak
sportigazgatója úgy fogalmazott a Miskolc Televíziónak,
hogy napról napra, mérkő-

zésről mérkőzésre alkalmazkodniuk kellett az ellenfelek
játékstílusához.
– Számunkra ez a legnagyobb nyereség, hiszen különböző taktikai elemeket
próbálhattunk ki, és láthattuk,
hogyan reagál a csapatunk az
ellenfelek stílusára – mondta.
A miskolci klub első embere hozzátette, változatlanul kiemelten fontos az utánpótlás
Miskolcon, az érintett korosztályok képzését pedig nagyban
segíti a nemzetközi mezőnyű
Mento Kupa.
A tornát végül a házigazda
miskolci együttes nyerte, a VK
Opatia, a Kassa és Nagyvárad
csapata előtt. A torna névadó
cégének tulajdonosa, Hercsik
István adta át a miskolci Kassai
Kristófnak a legjobb kapusnak,
Veres Pál polgármester pedig
a legértékesebb játékosnak, a
szintén miskolci Szabó Leventének járó elismerést.

Augusztus elsejétől hat napon át Cali, azon belül is a
„kontinens
sportfővárosaként” becézett Pascual Guerrero Olimpiai Stadion adott
otthont az U20-as korosztály
atlétikai világbajnokságának,
ahol Tóth Anna képviselte a
DVTK-t a magyar válogatottban. A kiváló sportolót edzője, Tigyi József is elkísérte
Kolumbiába – írta meg a piros-fehér klub hivatalos honlapja.
A piros-fehérek 18 éves
sprintere csütörtökön kezdte
meg szereplését a 100 méteres női gátfutás hatodik futamában, az első gátja azonban

nem sikerült jól, szinte teljesen kibillent az egyensúlyából, ám bravúros mentéssel és
felzárkózással végül 13,49-el a
második helyen jutott tovább
a következő körbe.
A másnapi elődöntőben ismét az első gát felrúgásával
kezdett a diósgyőriek tehetsége, ám a táv második felén már
csak ő tudta tartani a lépést a
világranglista-vezető jamaikai
Kerrica Hillel, és mögötte célba
érve jutott a fináléba, pályafutása során másodjára. Az első
gát és az átlagosnál rosszabb
rajt ellenére Tóth Anna új korosztályos országos csúcsot is
futott 13,16-os időeredmén�-

Lapzártánk után, péntek délután a HC Košice otthonában kezdte meg a felkészülési mérkőzések sorozatát a
DVTK Jegesmedvék csapata.
A Steel Arénában a belépőjegyek ára 3 euróba került,
online stream ezúttal nem
volt elérhető.

Hirdetés

Hamarosan forgalomba állnak
Miskolc első elektromos buszai
Ünnepélyes keretek között
adták át augusztus 5-én, pénteken Miskolc tíz új elektromos autóbuszát.

A környezetkímélő, kényelmes, biztonságos és intelligens
autóbuszokon 35 ülés található,
egy kerekesszékeseknek fenntartott hely, teljes befogadóképessége eléri a 82 főt. Klímával, egységes külső és belső
vizuális, valamint belső hangos
utastájékoztató berendezéssel, oldalanként 2-2 nyitható
ablakkal, ajtónként 1-1 kamerás utas
számláló berendezéssel, tolatókamerával, biztonsági kamerarendszerrel, továbbá
wifivel lesznek felszerelve. Valamennyi ülésnél USB port van,
ezek az oldalfali burkolaton, illetve a kapaszkodókon találhatók,
a padlóburkolat pedig tűz- és
vízálló, valamint csúszásmentes
bevonattal van ellátva.
Az elmúlt hónapokban a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

DVTK.EU

Kassa után Gyergyó ellen

A felkészülési meccsekkel elkezdődött a jeges szezon

A környezetkímélő járművek beszerzésére és a hozzájuk
kapcsolódó töltőinfrastruktúra
telepítésére a HUMDA Magyar
Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.
által koordinált Zöld Busz Program keretein belül nyert forrást
Miskolc. A buszokat a BYD szállította le a Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-nek, a járművek a
gyártó komáromi üzemében,
Magyarországon készültek.
A projektre összesen 1,5 milliárd forintos támogatást nyert
el korábban a város, melyet
önerőből mintegy 600 millió forinttal egészítettek ki – emelte
ki az ünnepélyes átadón Veres
Pál, Miskolc polgármestere.
A buszokat gyártó BYD jelenleg a világ vezető elektromos
autóbuszgyártójának számít
– jelentette ki Krenner László,
a cég kelet-közép-európai értékesítési vezetője. „Jelenleg a
BYD az egyetlen e-busz-gyártó, amely saját erőátviteli
rendszert, akkumulátort, villanymotorokat, illetve motorvezérlő rendszereket fejleszt
és gyárt” – hangoztatta.

nyel, amivel saját, pár héttel ezelőtti 13,23-as magyar rekordját adta át a múltnak.
A zárónapi fináléban Tóth
Anna a két jamaikai, Hill és
James között az ötös pályán

térdelhetett be a rajtgépbe második világbajnoki döntőjében,
és ezúttal jól sikerült a rajtja.

Tóth végig magabiztosan, látványos hiba nélkül futott, és
végül a két közép-amerikai
versenyző mögött az előkelő harmadik helyen ért célba.
A diósgyőriek sprintere kiváló, 13.00-as, időeredményével
pedig új korosztályos országos
csúcsot állított be, megdöntve
előző napi eredményét.
A DVTK kiválósága ezzel
pályafutása második világbajnoki bronzérmét vehette nyakába, amivel az U20-as
vb-k történetében Magyarország második dobogóját szerezte meg a női sprintszámok
tekintetében a tavalyi első,
kenyai sikerét követően. Tigyi
József tanítványa mindemellett 2022-es eredményével a
magyar csapat egyetlen érmét
szerezte a kolumbiai U20-as
világbajnokságon.

(MVK) telephelyén elkészült a
buszokhoz tartozó töltőinfrastruktúra: ez képes lesz valamennyi autóbusz egyidejű töltése esetén is legfeljebb 5 óra
alatt 100 százalékosra tölteni
az egyes járműveket.
Az MVK hosszú távú terve –
illeszkedve a „Miskolc 2030”
városfejlesztési stratégiához
– az, hogy az évtized végére
az összes régi, dízelmotoros
autóbuszt lecseréli korszerű, környezetkímélő, kényelmes és megbízható járműre – mondta Demeter Péter a
közlekedési cég vezérigazgatója.
A tíz új miskolci BYD elektromos busz augusztus 20-án
mutatkozik be a nagyközönségnek, és várhatóan a hónap
végétől állhat forgalomba.

A DVTK Jegesmedvék felkészülési programjának találkozója augusztus 19-én,
pénteken, 19 órakor lesz a Mis-

kolci jégcsarnokban az ellenfél a Gyergyói HK. A további menetrend: augusztus 26.,
péntek 17:00, Igló: HK Spišská Nová Ves – DVTK Jegesmedvék. Augusztus 30., kedd
17:00, Liptószentmiklós: MHk
32 Liptovský Mikuláš – DVTK
Jegesmedvék. Szeptember 3.,
szombat, 18:30, Debrecen:
DEAC – DVTK Jegesmedvék.
Szeptember 8., csütörtök, 18
óra, Zólyom: HKM Zvolen –
DVTK Jegesmedvék.
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PROGRAMAJÁNLÓ
AUGUSZTUS 13., szombat
Virágzó Népművészet Fesztivál, Diósgyőri
Népi Kézműves Alkotóház:
10:00–17:00: Üvegmorzsák – Ferenczi-Kovács Éva gyöngyfűző, népi iparművész kiállítása
10:00: A Miskolci Bonsai Klub kiállításának megnyitója
10:30–16:00: Az egyesület népi kézműves szakköreinek bemutatkozása –
nyílt nap
14:30: Erdélyi népdalcsokor – Seres Zsuzsanna műsora
15:00: A Bulgáros népzenei együttes
műsora
15.00–23.00 IV. Perecesi Rockfesztivál, Pereces, szabadtéri színpad
AUGUSZTUS 14., vasárnap
Virágzó Népművészet Fesztivál, Diósgyőri
Népi Kézműves Alkotóház:
10:00–17:00: Üvegmorzsák – Ferenczi-Kovács Éva gyöngyfűző, népi iparművész kiállítása
10:00–17:00: A Miskolci Bonsai Klub kiállítása
10:00-tól: Kézműves vásár
10:30-tól: Mesterségbemutatók
11:00-tól: Vásári tréfák – a Vaga Banda
Gólyalábasok produkciója
12:00–16:00: Népi kézműves játszóházi
foglalkoztatók
13:00: „Jó ebédhez szól a citera…” Novák
László műsora
16:00: Csiszár István és a Tambura Banda
népzenei műsora

AUGUSZTUS 15., hétfő
15:00–17:30 Pokrócmesék – Mesedélután a
könyvtár udvarán, Petőfi Sándor Könyvtár
AUGUSZTUS 16., kedd
10:00–12:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály Könyvtár
AUGUSZTUS 17., szerda
14:00–16:00 Mutatom, csináld utánam! –
Kézműves délután, Petőfi Sándor Könyvtár
AUGUSZTUS 18., csütörtök
15:00–17:00 Társasjátékkuckó, Kaffka Margit Könyvtár
AUGUSZTUS 19., péntek
10:00–12:00 Tökmag baba-mama klub,
Petőfi Sándor Könyvtár
14:00–16:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi
Sándor Könyvtár
17.30–24.00 Bükki Borok Napja, Városház tér (Lásd az oldal alján található hirdetésen)
20.00 Czibor, a rongylábú – musical, Akropolisz Szabadtéri Színpad
AUGUSZTUS 20., szombat
9.00–24.00 Államalapító Szent István király ünnepe Miskolcon több helyszínen (Lásd, az oldal alján található hirdetéseken)
18.00–24.00 Ünnepi GasztroPLACC, Erzsébet tér
AUGUSZTUS 21., vasárnap
9:00–13:00 Miskolci Termelői Nap, Erzsébet tér
AUGUSZTUS 23., kedd
10:00–12:00 Baba-mama klub, Tompa Mihály Könyvtár

HARANG-HÍREK
Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában augusztus 14-én, vasárnap,
16 órától a avasi református templomból közvetítenek. Az istentiszteleten szolgálatot végeznek:
Hangó István és Hangóné
Birtha Melinda lelkipásztorok.
Augusztus 15-én, hétfőn
lesz a Minorita templom
Nag yboldogasszony-bú-

csúja. A 18 órakor kezdődő
szentmisét Szabó József diósgyőri plébános mutatja be.

program
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MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem:
AUGUSZTUS 11-17., csütörtök-szerda: 17.30 Együtt kezdtük | AUGUSZTUS
11-17., csütörtök-szerda: 19.45 A gyilkos járat | AUGUSZTUS 18-24., csütörtök-szerda: 17.30 Született hazudozó |
AUGUSZTUS 18-24., csütörtök-szerda:
19.45 Ahol a folyami rákok énekelnek |
AUGUSZTUS 20., szombat: 15.30 Legendárium – Mesék Székelyföldről | AUGUSZTUS 21., vasárnap: 15.30 Minyonok: Gru színre lép
• Művészetek Háza, Béke-terem: AUGUSZTUS 11-17., csütörtök-szerda:
17.00 Mia és én: Szintópia hőse | AUGUSZTUS 11-17., csütörtök-szerda:
19.30 Családból is megárt a sok 2: Irány
Portugália! | AUGUSZTUS 18-24., csütörtök-szerda: 17.00 Exhibition: Leány gyöngy fülbevalóval és más kincsek Hollandiából | AUGUSZTUS 18-24.,
csütörtök-szerda: 19.30 Nevem Zlatan |
AUGUSZTUS 20., szombat: 15.00 Legeslegjobb szülinap | AUGUSZTUS 21., vasárnap: 15.00 A tenger dala
• Cinema City: AUGUSZTUS 11-17.,
csütörtök-szerda, naponta több időpontban – Elvis, Encanto, Az elveszett
város, Jurassic World: Világuralom, Sonic, a sündisznó 2, Top Gun Maverick,
Lightyear, Thor: Szerelem és men�nydörgés, Fekete telefon, Minyonok:
Gru színre lép, Legeslegjobb szülinap,
A hónap dolgozója, Az Arthur-átok, DC
Szuperállatok ligája, A gyilkos járat,
Együtt kezdtük, Családból is megárt a
sok 2.: Irány Portugália!, Fenevad, Mia
és én: Szintópia hőse, Miután boldogok leszünk

CHILL, JAZZ, KVATERKA. Szombaton délután öt órától ismét felpezsdült az Avas. Az Avasi Kvaterkán, –
melynek megrendezését most az Avalon Fleet, Miskolc önkormányzata és a Rotary Club Miskolc-Tapolca támogatta – ezúttal a jazz-zene és a lazulás kapott főszerepet. Az Avasi Cellariumtól az Aranykorona
Történelmi Étterem-Hotel & Látványpincéig volt minden, mi szem szájnak ingere. A jótékonyság ezúttal
is szerves részét képezte a rendezvénynek. A Rotary Club Miskolc-Tapolcával együttműködve a Vakok és
Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületét támogatták a szervezők. Fotó: Horváth Csongor

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
AUGUSZTUS 15., hétfő 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés
(12) 18:25 Generációk (12) 19:00 Miskolc Ma
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Diagnózis (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15
Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30
Képújság (12)
AUGUSZTUS 16., kedd 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés
(12) 18:25 Sportpercek (12) 19:00 Miskolc Ma
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 A
deszka népe (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12)

20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12)
21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 17., szerda 0 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Egészségpercek ism. (12)
19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 20:00 Miskolc Ma
ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film
(12) 21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 18., csütörtök 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25
Promenád (kulturális magazin) ism. (12) 19:00

Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés
(12) 19:25 Köztünk élnek ism. (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 19., péntek 06:00 Az előző esti adás
ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés
(12) 18:25 Forgószínpad (12) 19:00 Miskolc Ma
ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) (12) 20:00 Miskolc
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25
Film (12) 21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 20., szombat 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00

Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25
Egészségpercek ism. (12) 20:00 Krónika ism.
20:25 Film 21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 21., vasárnap 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 16:00
Hívőszó (12) 18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Promenád ism. (12)
20:00 Krónika ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés
(12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Fergeteges Neoton-koncert Diósgyőrben
A hónap egyik legnagyobb bulijára várták az érdeklődőket múlt pénteken a Lovagi tornák terére. A partyn a Crazy Little Queen, az ország legnépszerűbb Queen emlékzenekara melegítette be a közönséget, őket egy egy fiatal zenekar, a Heatlie követte. Az est sztárja természetesen
a mindenki által ismert Neoton, a '80-as évek egyik legsikeresebb hazai popegyüttese volt. A mostani felállásban a tagok: Csepregi Éva, Baracs János és Végvári Ádám mellett Lukács László a gitároknál, Lukács Andi a zongoránál, Heatlie Dávid, Éva fia pedig a dobok mögött volt.
Repertoárjuk főleg a régi nagy Neoton-slágerekből tevődött össze: a Santa Mariától a Kétszázhúsz felettig. Végül Dj. Dominique minden idők
legnagyobb slágereivel zárta az estét. Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

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

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022.
augusztus 17. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu.
A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Sudoku

Akkor és most. A Diósgyőri Vasgyárhoz kapcsolódó perecesi bányavasutak kiépítése 1868-ban kezdődött, mikor létrehozták az
ottani bányászkolóniát. Eredetileg két vasútvonal létesült: a Diósgyőri Vasgyártól kiindulva az egyik Pereces, a másik Lyukóbánya
felé tartott, és 1870-től már üzemeltek is. A bányászat fellendülésével továbbvezették a vasutat, ekkor készült az úgynevezett Graenzenstein-alagút, melynek megnyitásával egy időben Perecesen
ötvágányos állomás jött létre (felvételeinken), Barossaknán pedig
hatvágányos rendező pályaudvar. 1952-től a Vasgyár helyett a MÁV
üzemeltette a vasútvonalat. Miután a Vasgyár széntüzelésről átállt
földgázra, a bányászat fokozatosan leállt, és 1971-ben a vasútvonal
is megszűnt, a pályát a következő évben felszedték. Ennek ellenére a vasút nyomvonala ma is kivehető: az egykori bulgárföldi őrház
most kocsmaként üzemel, megmaradt Pünkösdhegyen a valahai
Erenyő megálló rakodója, két eltömedékelt alagút és a perecesi állomásépület is, utóbbi ma magánlakásként funkcionál. (Tajthy Ákos
szövege Sáfrány Gy. József képeslapja, Horváth Csongor fotója)

Bekerülés helye: Lyukóvölgy
Fajta: keverék
Kor: 5 év
Neme: kan
Szín: trikolor
Súlya: 31,6 kg
Magasság: 60 cm
Hirdetés

Tyson több mint egy éve a
telep lakója, ezért már megérdemelne egy igazi, szerető otthont. Szeret nagyokat sétálni,
imádja a vizet. Csak egyedüli
kutyusnak ajánlott egy törődő, hűséges gazdi mellé.

TERJESZTÉSSEL
KAPCSOLATOS
VISSZAJELZÉS
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt
hétköznap 8-16 óráig a
+36 70 663 1261-es telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A
problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21.–04. 20.) A héten lesz alkalma kifújni
magát, mert gondolatban már nehezen tud a munkájával maradni. Érdemes már most elkezdeni tervezni
valamilyen aktív pihenést, hogy feltöltődjön.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Amilyen kitartóan tud
dolgozni, annyira bizonytalanná válhat az utolsó pillanatokban. Ne hagyja, hogy a saját korlátai tartsák vis�sza a sikertől, főleg akkor ne, amikor már legyőzte az akadályokat.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) A hét végére sok feladatot tud
maga mögött, és ez alaposan ki is meríti, ezért otthon
már csak pihenni szeretne. Szerencsére a párjával közösek a céljaik, és azonos a hangulatuk is.

Bika (04. 21.–05. 21.) Általában nem sokat ad a
pletykákra, most azonban valami olyasmi juthat a fülébe, ami az ön érdeklődését is felkelti. Ne higgyen el
azonban mindent elsőre, járjon utána a dolgoknak!

Szűz (08. 24.–09. 23.) Annyi a teendője, hogy még be
sem fejezett egy feladatot, amikor gondolatban már
a következőnél jár. Ne feledje, hogy nem kell mindent
önnek csinálni, vannak mások is, akikre feladatokat oszthat.

Bak (12. 22.–01. 20.) Valaki egy ártatlannak induló
beszélgetés során fájó pontra tapinthat, de ezért nem
érdemes megorrolnia rá. Ön az, aki bizonytalan, ezért
a megoldást is csak önmagában keresheti.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Éppen időben végez egy feladattal, hogy kikérhesse róla valakinek a véleményét.
Lehet, hogy olyan ötletet kap, ami talán pluszmunkát
jelent, az eredmény azonban megéri majd a fáradságot.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Úgy érzi, olyan élményekkel gazdagodott, amelyek bölcsebb, megfontoltabb
emberré tették, de a legfontosabb, hogy tudja, mit fog
kezdeni ezekkel a tapasztalatokkal a közeljövőben.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Valaki megkísérti a héten,
és ellenállni azért is nagyon nehéz, mert érzi, soha
nem derülne ki a tette. Önmaga előtt azonban nem
tagadhatja majd le, mit tett, és a lelkiismeretével el kell számolnia.

Rák (06. 22.–07. 22.) Alapvetően támogató, segítő típus, most mégis azt szeretné, ha szerelme oldana meg
valamit, mert szüksége van arra, hogy fel tudjon rá
nézni. Jobb, ha ezt nemcsak elvárja, hanem megbeszéli vele.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Annyi lendület van önben,
amiből másoknak is bőven jut, de nem szereti, ha valaki ezt kihasználja, és az ön erején próbál magasabbra
kapaszkodni. Szívesen segít, de azt nem hagyja, hogy kihasználják.

Halak (02. 20.–03. 20.) Csendesen telik a hét, aminek
örül, mert így sikerül több odafigyelést igénylő munkát
is elvégeznie. Ha pedig ez a teher lekerült a válláról, lelkesebben veti bele magát a hétvégi programokba.

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

