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AZ ÁLLAMALAPÍTÁST ÜNNEPELJÜK

Színes programokkal készül államalapító Szent István király ünnepére Miskolc. A
kenyérszentelés mellett gasztronómiai programokkal és koncertekkel is készülnek. Lapunk számára Lükő Péter pékmester, a 7 Kenyér Manufaktúra vezetője sütötte meg az új kenyeret, melyet Urbán Veronika, a Szinvavölgyi Néptáncműhely
tagja tart kezében a felsőhámori Szent István-szobornál. Fotó: Horváth Csongor

Makovecz Imre előtt tisztelegnek

AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET
Ünnepi gondolatok a 3. oldalon

KÉNYSZERPÁLYÁN AZ ÖNKORMÁMYZATOK
Elemző írás a 4. oldalon

MISKOLC CSAK MAGÁRA SZÁMÍTHAT A VÁLSÁGBAN
Interjú az 5. oldalon

Teljesen megújult a Horváth-tető
A beruházással a városvezetés célja az volt, hogy újra
élettel töltse meg a korábban
elfeledett és elhanyagolt területet.
Városi piknik keretében
adták át csütörtök délután a
megújult Horváth-tetőt. A fejlesztés keretében a területet az
elmúlt hónapokban úgy alakították ki, hogy a megújult teraszok minden korosztály számára biztosítsák a változatos
kikapcsolódás és a szabadidő
aktív eltöltésének lehetőségét.

Az eseményen Veres Pál,
Miskolc polgármestere úgy fogalmazott, az Avas domb évszázadokon át a város vigalmi
negyedeként működött, azonban az elmúlt évtizedekben
hosszú időre kiesett a város
vérkeringéséből mellőzöttsége,
magára hagyatottsága miatt.
– Ezen szeretne változtatni a
városvezetés az újabb és újabb
fejlesztésekkel, a tudatos építkezéssel, visszaadva a pincesorok és a területen lévő parkok
régi nívóját, fényét – fogalmazott a Horváth-tetőn megvaló-

Miskolc új kilátópontja népszerű helyszín lesz a jövőben. Fotó:
Horváth Csongor

sult beruházás kapcsán Veres
Pál polgármester.
Amint arról lapunk is beszámolt, a csaknem kilencszázmillió forintos fejlesztés tavaly
ősszel indult el, a terület rehabilitációja szerves része a történelmi Avas teljes körű felújításának. A beruházás során parki
sétaútrendszert és városi tanösvényhálózatot alakítanak ki a
területen, a fő attrakció azonban a múlt század elején kialakított teraszok új funkcióval
való megtöltése. A több hónapig tartó munkák során három
játszóteret alakítottak ki: egyet
a 0-4, egy másikat a 4-12, míg
egy harmadikat a 12-16 év közötti korosztálynak. A sportot
kedvelő fiatalokat pedig street
workout-elemek, outdoor gymés skate-pálya, valamint mászófal- és parkourelemek várják
majd. Piknikező- és napozóterületeket is kialakítottak, mint
ahogyan egy Retro teraszt és
kutyaügyességi pályát, valamint kutyajátszót is.
Folytatás a 3. oldalon

Miskolcra érkezett a Makovecz Imre 1935-2011 – „Ég és
föld közötti építészet” című
vándorkiállítás, amely a nagy
mester előtt tiszteleg.

Ennek részeként kedden két
tárlat nyílt meg, illetve lelepleztek egy Makovecz-oszlop-installációt is. A Magyar Nemzeti
Múzeum és a Makovecz Imre
Alapítvány
vándorkiállítása
Miskolcra érkezett kedden. Az
ennek részeként a Városház téren, a Széchenyi-szobor mellett
felállított Makovecz-oszlop-installációt Veres Pál polgármester
és Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyet-

tese leplezték le. A városvezető
Makovecz Imre érdemeit méltatva elmondta, az organikus építészet megteremtőjét tisztelhetjük
személyében. Arra is kitért Veres Pál, hogy munkássága nyomán számos ikonikus épület ké-

szült el, őt pedig Kossuth- és Ybl
Miklós-díjjal is elismerték. „Az
általa alkotott épületek funkcionális sokszínűsége és a tervezés során alkalmazott egyedi
megoldások tették ismertté és
elismertté” – folytatta, majd arra
tért ki a polgármester, hogy az
épített környezetünket ugyanúgy meg kell óvnunk, ahogy
műalkotásainkat, kulturális hagyományainkat. A vándorkiállítás augusztus 16-a és 29-e között
látogatható a városban. A nyitónap részeként kiállítás nyílt meg
az MTA-MAB-székházban Makovecz – Templomok, illetve a
Kós-házban Makovecz – Közösségi házak címmel.
K. CS.

MEGÚJULT A LÉPCSŐSOR. Lakossági igény alapján elkészült a Testvérvárosok útját a Középszerrel összekötő lépcsősor felújítása. Hegedűs Andrea országgyűlési képviselő – aki korábban a 3-as számú választókörzet önkormányzati képviselője volt – és Sebe-Gazdig Judit, a 3-as választókörzet Velünk a Város képviselőjelöltje augusztus 17-én átadták a biztonságossá tett, megújult lépcsősort. A beruházás összköltsége
5 millió forint volt és 300 négyzetméter a lépcsőfelület. A betonozással, aszfaltozással megvalósult a felújítás első üteme. A lépcsősor másik oldala is csinosításra vár. Sebe-Gazdig Judit ígéretet tett arra, hogy a
második ütemet is elkészítteti majd képviselősége regnáló időszakában. Fotó: Horváth Csongor
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közélet

Fészket építenek – fiatalok kapták
Az egekben járó ingatlan
árak, a továbbra is magas
bérleti díjak mellett ma
napság nem könnyű egy
fiatalnak lakáshoz jutnia
– ezen igyekszik segíteni a
35 év alattiak számára ki
írt lakáspályázati lehetőség
Miskolcon.
Ripszki Eszter a napokban
vette át annak a Futó utcai, közel 40 négyzetméteres lakásnak a kulcsait, ahol minden bizonnyal a következő éveit tölti
majd. A jó állapotban lévő ingatlant maga rendezheti be, a
saját képére formálhatja.
– Kisebb berendezési tárgyakat, például lámpákat már
vettem, most majd a bútorok
következnek. És várom, hogy
bekössék a villanytűzhelyemet; amint ez megtörtént, a
tervek szerint október környékén már szeretnék ide beköltözni – mondja.
Eszter eddig a szüleivel élt,
most kezdi meg a teljesen önálló életet – azt mondja, pontosan tudja, milyen nehéz manapság saját ingatlanhoz jutni.
– Hallottam a miskolci lakáspályázati
lehetőségről,
gondoltam, belevágok. Van
főiskolai végzettségem, állandó munkahelyem, minden
bizonnyal ezeknek is köszönhető, hogy már az első pályázatommal nyertem. Ez egy
hatalmas előrelépés az életemben, nagyon boldog vagyok,
hogy meg tudtam tenni ezt a
lépést. Jó állapotban van a lakás, csodás a kilátás, kellemes
a környék – már alig várom a
pillanatot, amikor ez lesz az
otthonom – teszi hozzá.
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Kültéri fitneszpark
A már meglévő kültéri
edzőterülettel összeér
ve mintegy 50 négyzet
méteren telepítenek 6 új
eszközt. Minderre a park
népszerűsége miatt volt
szükség.

Egy olyan fejlesztésről
van szó, amelyről a tervek
már a népkerti futókör átadásakor elhangzottak –
tudtuk meg Révész Pétertől,
a terület önkormányzati
képviselőjétől.
„Mivel a fitneszpark nagy
látogatottságnak örvend,
ezért úgy gondoltuk, mindenképpen bővíteni kell
azt” – folytatta, majd hozzátette: a beruházás egy körülbelül 50 négyzetméteres
területen valósul meg, ami

közvetlenül csatlakozik a
már hozzáférhető részhez.
Ide hat újabb kondigépet
telepítenek, melyek ugyanazokat a funkciókat nyújtják majd, amelyeket már
meglévő társaik. A kedden
megkezdődött kivitelezés
várhatóan a hónapban megvalósul, és szeptembertől
bővített kapacitással várja
a sportolni vágyókat a népkerti kültéri fitneszpark.
Végezetül arra tért ki Révész Péter, hogy tervezik a
terület további fejlesztését.
A megnövekedett érdeklődés kielégítésére szeretnének
parkolót kialakítani, illetve a
lakosok jelezték, hogy szívesen látnának strandröplabdapályát, valamint egy kutyafuttatót.
T. Á.

Ripszki Eszter szerdán vette át Szopkó Tibortól és Szarka Dénestől a lakás kulcsait. Fotó: Horváth Cs.

Kifejezetten a fiatalok számára tavaly év végén nyílt meg
a lehetőség lakásra pályázni
Miskolcon (Eszter a most májusi pályázatra jelentkezett). A
város alpolgármestere sikeresnek ítéli a programot.
– A Nagy-Miskolc programunkban vállaltuk, hogy az
önkormányzat – lehetőségeihez mérten – igyekszik támogatni a fiatalokat, többek
között azzal is, hogy kedvezményeket biztosít számukra a
lakáshoz jutásban – mondta el
Szopkó Tibor, aki csütörtökön
Szarka Dénes önkormányzati
képviselővel meglátogatta Esztert új otthonában.
Szopkó Tibor azt is elmondta, komolyan veszik azon vál-

lalásukat, hogy itthon tartják
a fiatalokat, ezért a célért mindent megtesznek a jövőben is.
– Ebben az egyik „eszközünk” az ingatlangazdálkodás, hiszen több mint 4 ezer
lakással gazdálkodva tudjuk
megvalósítani a programot. És
szükség is van rá, hiszen úgy
látjuk, egyre fontosabbá válik
a lakhatásban nyújtott önkormányzati támogatás. A programot nemcsak tovább kívánjuk vinni, de lehetőség szerint
fejleszteni is szeretnénk - mutatott rá az alpolgármester.
Szarka Dénes önkormányzati képviselő, ifjúságpolitikai
tanácsnok hozzátette, gondos
és felelős gazdálkodást folytatnak az önkormányzati ingatla-

noknál is. Kiemelte, a fiatalok
számára szóló lakáspályázati
program mérföldkő a miskolci
ifjúságpolitikában.
– Szeretnék emlékeztetni
mindenkit arra, hogy megalakult a miskolci Ifjúsági
Tanács, működik a diákönkormányzat, és van már diákpolgármestere is a városnak.
Szeretnénk, hogy a fiatalok
érdekei még inkább megjelenjenek a pályázatoknál, ezért
kikérjük a véleményüket például a pontrendszer finomhangolásánál is. Vizsgáljuk,
hogyan tudnánk még inkább
az ő képükre formálni ezt a
lakáspályázati formát – tette
hozzá Szarka Dénes.

Révész Péter sajtótájékoztatója. Fotó: Juhász Ákos

KUJAN ISTVÁN

A miskolci Jobbik tovább megy az útján Megalakult az LMP erdővédő köre
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom Miskolci Alap
szervezete mindenki más
hoz hasonlóan Jakab Péter
Facebook-oldaláról tudta
meg, hogy a politikus kilép
a pártból. Mindenesetre a
helyi szerveződés – aminek
a korábbi pártelnök is tag
ja volt – folytatja tovább a
megkezdett munkát.
Szarka Dénes, a miskolci alapszervezet elnöke úgy
kommentálta a történéseket
lapunknak: „meglepődve és
szomorúan láttuk a közösségi médiában, hogy ő így
döntött”, majd a helyi szerveződésre utalva hozzátette:
„számunkra a választókkal
való kapcsolattartás, az emberek érdemi képviselete az
alapérték, e szerint folytatjuk
a Jobbikban a munkát”.
Emellett, hogy helyi szinten lesznek e, akik követik
Jakab Péter példáját, azt még
nem tudta megmondani
Szarka Dénes.
Ugyanakkor arra is kitért,
hogy a korábbi pártelnök a
parlamentbe országos listáról
bejutva esküt tett a Szent Korona előtt: ha a Jobbik elnöksége felszólítja rá, visszaadja
mandátumát. „Aki ezt meg-

A körök feladata az, hogy meg
mutassanak a nyilvánosság
nak minden olyan fakivágást,
melynek nincsen magyarázha
tó oka.

Szarka Dénes a Jobbik miskolci alszervezetének elnöke Fotó:
Horváth Csongor

szegi, annak nem velem kell
elszámolnia” – fűzte hozzá.
„Mi ezzel lezártnak tekintjük az ügyet, és nem szeretnénk további mocskolódásokba belemenni. Dolgozunk
tovább, Jakab Péternek pedig
sok szerencsét kívánunk!” –
zárta a beszélgetést a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
Miskolci Alapszervezetének
elnöke.
Mint megírtuk, Jakab Péter,
a Jobbik korábbi elnöke augusztus 11-én a jelenlegi pártelnök, Gyöngyösi Márton nyílt
levelére reagálva Facebookon jelentette be, hogy kilép a
pártból.

Döntését a következő szavakkal kommentálta: „Te a
Jobbik új elnökeként ma választás elé állítottál: ha maradok a nép pártján, ha továbbra
is nyersen, őszintén, karcosan
akarok kiállni a válság vesztesei, az Orbán-rezsim károsultjai mellett, akkor nincs helyem a Jobbikban. Nos, Marci,
akkor nincs helyem a Jobbikban. Ha a nép és a Jobbik között kell választanom, nem
kérdés, melyiket választom”.
Azóta a párt több alapszervezete feloszlatta magát, néhány tag pedig a kilépés mellett döntött.

Erdővédő köröket hoz létre az
LMP annak érdekében, hogy a
civilekkel együttműködve meg
tudják akadályozni az indokolatlan fakivágásokat – jelentette
be hétfői, miskolci sajtótájékoztatóján Kanász-Nagy Máté, az
LMP társelnöke. A politikus úgy
fogalmazott, a körök létrehozása
azért fontos, mert ott kell lenni
minden olyan helyen, ahol „indokolatlanul felbőgnek a láncfűrészek”, és „botrányt kell csinálni” minden olyan fakivágásból,
aminek nincsen racionális, magyarázható oka.
– Minden civil és minden jogi
eszközt megragadunk annak

érdekében, hogy megvédjük az
erdőinket. Ezért fordultunk segítségét Novák Katalin köztársasági elnökhöz és elődjéhez,
Áder Jánoshoz, ahogy az illetékes ombudsmanhoz is. Ezért indítottuk a petíciónkat, amit közel hatvanezren írtak már alá,
és ezért tartottuk Budapesten
az Agrárminisztérium előtt a
sikeres tüntetésünket, ahol közel tízezer civil állampolgárral
követeltük ennek a rendeletnek
a visszavonását – hangsúlyozta
Kanász-Nagy Máté, aki az ös�szefogás fontosságára hívta fel a
figyelmet.
A megyei erdővédő kör már
aktív, a hétvégén kétszáz taggal
alakult meg – ezt már Vincze
Károly Mátyás, az LMP megyei
elnökségének tagja mondta el
a sajtóeseményen. A politikus
hozzátette, a kör tagjai már ta-

KIRÁLY CSABA
A hétfői LMP-s sajtótájékoztató résztvevői. Fotó: Juhász Ákos
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láltak olyan tarvágott területet, melynek leirtása a korábbi,
a rendelet elfogadását megelőző tervekben nem szerepelt, az
ehhez hasonló területek listáját
később nyilvánosságra is fogják
hozni.
– Kérünk minden erdőszerető embert, mindenkit, akinek
fontos gyermekeink jövője, csatlakozzon hozzánk! Láthattuk
azt, hogy a júliusi erdőtűzben is
mennyi fa pusztult el. Erdeinket óvni kell, meg kell őrizni a
következő generációnak, éppen
ezért fontos, hogy jelezzék számunkra, ha szennyezést, szemetelést vagy illegális fakitermelést
tapasztalnak a Bükkben – tette
hozzá a politikus.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a „Mentsük meg a
Bükköt!” civilszervezet pénteki
tüntetésén hasonló akciót hirdetett meg, ők védőrséget hoznak
létre a tarvágások megakadályozása érdekében. Lapunk érdeklődésére Kanász-Nagy Máté
kiemelte, a párt erdővédő körei
folyamatos kapcsolatban lesznek azokkal a civilszervezetekkel, amik szintén aktivistáikkal
figyelik az erdők épségét, hiszen
csak összefogással lehet igazi eredményt elérni, vagyis azt,
hogy a fakitermelések fokozását
engedélyező rendeletet visszavonják.
TAJTHY ÁKOS
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NÉZŐPONT

Erdőt menteni
nem kell félnetek...

Hatalmas indulatokat váltott ki az elmúlt napokban a kormány fakitermelés fokozását engedélyező rendelete: petíciók tucatjai indultak el,
melyeket több százezren alá is írtak. Nagyon
helyesen. Tüntetések voltak országszerte, ezeken
hol civilek, hol politikusok álltak ki az erdőkért.
Sőt, több város, köztük Miskolc is kijelentette: a
területükön egyetlen fát sem lehet kivágni.
A felháborodás láttán a kormány végül meghátrált. Nagy István agrárminiszter rendelete szerint természetvédelmi vagy Natura 2000 területeken és az állami erdőkben nem lehet tarvágást engedélyezni. Mondhatnánk, hogy félsiker, de valójában még fél sem.
És itt útelágaz(ód)áshoz is érkezünk. Aki ugyanis azt hitte, ez a
jegyzet aktuálpolitikáról fog papolni, nagyot téved. Ez az írás az
erdőkről szól, melyek veszélyben vannak, és távolról sem azért,
mert az energiaválság miatt a politika ellenük fordult. Van nekik
természetes ellensége: mi, az emberiség.
Persze, tisztelet a kivételnek, nyilván nem mindenki az, de
tény, hogy az energiaitalos és sörösdobozokat, chipses zacskókat
és egyéb, erdőbe nem illő hulladékot nem a tarvágást elrendelő és
azt támogató politikusok dobálják el az erdőben (persze a döntések miatt ők sincsenek felmentve). Az illegális szemét sem saját
lábán sétál ki a tisztásokra, kisvasúti sínpárok mellé, út menti facsoportok tövébe. Ezeket ti,vagy ha úgy tetszik mi, emberek hordjuk oda. Mondjuk nem én, hanem azok, akik úgy hiszik, a természet eléggé erős ahhoz, hogy neki ez is beleférjen.
Nos, rossz hírem van, ugyanis úgy fest, nem fér bele, vesztésre
áll. Velünk, emberekkel szemben. És ezen vajmi keveset változtat,
hogy most az erdők tarvágását vizionálva emberek sokasága írta
alá az online petíciókat. Ettől még ugyanúgy el fogják dobni azt a
dobozt, azt a zacskót újra és újra. Sajnos még az aláírók egy része
is. A természetvédelem nem erről szól, csak ezt sokan nem értik.
Természeti környezetünk pedig, félek, már nem sokáig bírja.
Az erdők mindennek ellenére is élnek még. Tegyük hozzá,
azért, mert az erdészetek, a nemzeti parkok vagy az önkormányzatok évente milliókat költenek arra, hogy az emberek túlméretezett ökológiai lábnyomát megkíséreljék eltüntetni. Vagy még inkább azért, mert a civilek és szervezeteik, időt meg energiát nem
kímélve szervezik akcióikat, hogy eltüntessék azt a mocskot, amit
otthagynak sokan. Na, ehhez jönne vagy jött volna hozzá az engedélyezett tarvágás, amit már biztosan nem bírt volna el a természet. De a kormány megfutamodása után kialakult helyzet
sem ad okot nyugalomra.
Van megoldás? – vetődik fel jogosan a kérdés. Lehet. Ehhez
azonban most nem lesz elegendő aláírni két fröccs között egy online petíciót. A múlt pénteki miskolci tüntetésen védőrség felállítását kezdeményezte a „Mentsük meg a Bükköt!” civil csoport.
Ehhez bárki csatlakozhat, és jelezheti, ha természetkárosítást lát.
Az új rendelet értelmében tarvágás talán nem lesz, a szemét ellen
viszont továbbra is küzdeni kell. Most talán még megvédhetjük
az erdőket. Talán még nem késő. Viszont ha nem kapunk észbe,
egyszer, az igen közeli jövőben, biztosan az lesz.
TAJTHY ÁKOS
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Az út, az igazság és az élet...
Augusztus 20. Magyarország
nemzeti és hivatalos állami
ünnepe is az államalapítás
és az államalapító I. István
király emlékére.

E nap egyben a magyar katolikus egyház egyik – Magyarország fővédőszentjének
tiszteletére tartott – főünnepe.
Szűkszavúan így fogalmaz a Wikipédia az ünnepről. Bár egy
népszerű rockopera, az István
a király évtizedes népszerűsége
mellett is úton-útfélen hallható,
sokan még ma sem tudják, mit
is ünneplünk valójában augusztus 20-án. Szabó József diósgyőri
plébánost kértük fel, ossza meg
velünk ünnepi gondolatait.
– Miért fordulhat az elő, hogy
a nemzeti ünnepeinket többnyire csak egy szűk réteg érzi
át, a többségnek lassan mindez egy szabadnappá, tűzijátékká, programokká silányul? Mi a
baj a mai kor emberével?
– A keresztény ünnepeknél is
nagyon fontos a megemlékezés.
Mit tett értünk Jézus, aki megtestesült, akit keresztre feszítettek, de harmadnapra feltámadott.
A szentmise kánonjában is gyönyörű ima formájában ott találhatjuk a megemlékezést. Jézus
most, a jelenben is velünk van, az
igével és az eucharisztiával táplál
minket. A szentségekben gyógyít,
táplál és megerősít minket. Ígéretek hordozói is vagyunk, hiszen
Jézus már itt, a földön százszoros
jutalmat ígér, a halálunk után pedig az örök életet. Ebből is látszik,
hogy nem egyfajta szórakozásról
vagy kikapcsolódásról van szó,
hanem az életünk értelméről, a
hitünkről és a végső sorsunkról,
a mennyország öröméről. Ezek
egzisztenciális kérdések, amik az
identitásunkat is meghatározzák. Amikor ünneplünk, az Isten
szemével szemléljük az életünket, felfedezzük a méltóságunkat, az életünk értelmét és célját.
Kiemelkedünk a hétköznapok
sivárságából, és újból felfedez-

Szabó József diósgyőri plébános. Fotó: Mocsári László

zük azt a misztériumot, hogy az
Úr szeret minket, „benne élünk,
mozgunk és vagyunk”. Mindezt
közösségben tesszük, közösségben ünneplünk.
– Mit tehet az egyház, a társadalom azért, hogy a jelenkor embere is átérezze, jelentőséggel telivé tegye a nemzet nagy napját?
– Az egyház lényegéhez tartozik, hogy evangelizáljon, hogy
megismertesse és megszerettesse az emberekkel Jézus Krisztust.
Ferenc pápa egy kilépő Egyházról beszél, ami a világ felé fordul,
és az Istenről tesz tanúságot. A
hitre való nevelés nem egyszerűen valamiféle jámborságot jelent, hanem stratégiai pont a valóság mélyebb megértéséhez és
az életben maradáshoz. Az elpogányosodás veszélye fenyeget
bennünket. Benedek pápa írja:
„A pogány gyakorlatok azzal kecsegtetnek, hogy szabadságot adnak az embernek. Hatalmat, kielégülést kínálnak, és azt ígérik,
hogy képesek leszünk élni a lét
minden lehetőségével. Valójában
azonban rettenetes rabszolgaságba taszítanak, és megfosztanak
emberségünktől.” A világban lévő
szellemi tendenciákat látva szinte
halljuk a kísértő szavát: „megnyí-

lik a szemetek, és olyanok lesztek,
mint az Isten” (Ter 3,5). Az ember
isteni erővel és hatalommal ruházza fel magát és gőgjében meg
akarja határozni, hogy mi a jó és
mi a rossz. Az egyház küldetése,
hogy hirdesse az evangéliumot és
hitet ébresszen. Ez sokszor ellenállásba ütközik, mert a tolerancia,
mint legfőbb érték miatt sokan
kirekesztőnek és károsnak tekintik Jézus Krisztus tanítását.
Benedek pápa a tolerancia
diktatúrája kifejezéssel jellemzi
az európai gondolkodást. Ferenc
pápa sokszor beszél az ideológiai gyarmatosításról. A posztmodern szemlélet mindent relativizál, és a hagyományos értékeket
fel akarja oldani. Az ezoterikus
világkép teljesen meg akarja
szüntetni a keresztény értékrendet. A kereszténység nem egy
ideológiai irányzat, hanem az élő
Istennel való kapcsolatot jelenti.
Benedek pápa írja: „A hit elvesztése, az Isten-ember kapcsolat
eltorzulása, az ember lényének
céltévesztése, mígnem az ember végül a hazugsággal jegyzi
el magát.” Ebben a szellemi zűrzavarban kell határozott tanítást
adni Jézus Krisztusról, „aki az út,
az igazság és az élet” (Jn 14,6).

Benne van a mi üdvösségünk.
Ő azért halt meg és támadt fel,
hogy örök életünk legyen, és azt
akarja, hogy minden ember eljusson az üdvösségre. Így érthetjük meg Szent István királyunk
művét is, aki Magyarországnak
nemcsak királya, hanem apostola is volt. Bevezette nemzetünket
a keresztény Európába.
– Mi a napjainknak szóló
üzenete István királyunknak?
– Szent István királyunk hitét
és Istenben való bizalmát szeretném első helyre tenni. Felismerte, hogy Istenben hinni, a
parancsai szerint élni nem pusztán egy politikai eszköz, hanem
a népünk földi és örök életének
a záloga. Jézus Krisztus mondja: „Aki bennem marad, és én
őbenne, az bő termést hoz, mert
nélkülem semmit sem tehettek”
(Jn 15,5). A hite abban is megnyilvánult, hogy a lehetetlennek látszó helyzetekben tudott
az Istenre hagyatkozni. Szent
István király elveszítette a gyermekeit, és úgy nézett ki, hogy
abból a műből, amit ő elkezdett,
nem lesz semmi. Megtapasztalta a saját tehetetlenségét, hogy
kiszolgáltatott, hogy szükséget szenved. Ebben az állapotában halála előtt felajánlotta az
országot Máriának. Máriának
ezt mondta az angyal: „Istennek semmi sem lehetetlen” (Lk
1,37). Megtapasztalta ezt Mária,
és megtapasztaltuk mi is, mert
1000 éve minden viszontagság
ellenére élünk és ünneplünk.
Az is fontos tanulság, hogy egy
ember, aki átadta magát az Istennek, milyen áldássá tud válni
a nemzete számára. A legfontosabb üzenet, amikor államalapító szent királyunkat ünnepeljük,
hogy a mai világban, minket is
az életszentségre hív az Isten. A
mi emberségünknek, bölcsességünknek, a közösségben megélt
önzetlen szeretetünknek, a mi
lelkiségünknek társadalmat átformáló erővé kell válnia.
BUZAFALVI GYŐZŐ

Horváth-tető: Ahol jó lesz találkozni

Elkezdődhet az Avasi kilátó felújítása

Átadták csütörtökön a
megújult Horváth-tetőt. A
beruházással a városvezetés célja az volt, hogy újra
élettel töltse meg a korábban elfeledett és elhanyagolt területet.

Simon Gábor szerint az avasi
fejlesztések jól haladnak: a
Horváth-tetőt napokon belül
átadják, a kilátó felújítása várhatóan még idén elkezdődik,
és lassan összeáll az avastetői
fejlesztések közbeszerzési dokumentációja is.

Folytatás az egyes oldalról.

– A Horváth-tető fejlesztésével olyan attraktív közösségi terek kialakítása volt a cél,
amelyekkel több korosztály
kapcsolódhat ki egymás mellett, ahol a mozgáskorlátozottakat is várják sport– és játszólehetőségek, és ahol a kutyások
is végre európai körülmények
között időzhetnek kedvenceikkel – jelentette ki Veres Pál.
A városvezető hangsúlyozta,
a Nagy-Miskolc programmal
összhangban ennél a fejlesztésnél is kiemelt figyelmet fordítottak a zöldmegoldásokra.
Ennek megfelelően a megújult
Horváth-tető alsó részén az a
sok, látszólag egymásra dobált
fatörzs a fenti területekről érkező csapadékvíz gyűjtésének
és a növényzet locsolásának
egy zöldebb, fenntarthatóbb
módját jelenti.

– A beruházás valamen�nyi eleme és megoldása azt
szolgálja, hogy az Avas és a
Horváth-tető visszakapcsolódjon a város vérkeringésébe
és visszanyerje méltó rangját,
megőrizve a hely eredeti szellemiségét, de valóban 21. századi tartalommal megtöltve.
Ugyanezt szolgálta a lépcsősorok megújítása, a csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása,
a tereprendezések, a burkolatok felújítása, a támfalak rendezése, illetve a közvilágítás
helyreállítása is – fogalmazott
a város első embere, hozzátéve: az Avasnak újra Miskolc
egyik kiemelkedő turisztikai
desztinációjává kell válnia

úgy, hogy közben az itt élők
mindennapi életminőségét is
javítsa.
Veres Pál szerint a beruházás azért is fontos, mert zöld
területek újulnak meg, ami a
Nagy-Miskolc program egyik
fontos célkitűzése, vállalása
volt. „A beruházással az a célunk, hogy a miskolciak sajátjuknak érezzék, és újra élettel
töltsék meg ezeket az éveken
át méltatlanul elfeledett és elhanyagolt területeket. Ezzel
azonban még nincs vége, az
Avas rehabilitációja folytatódik tovább, ugyanis a kilátó is megújul a közeljövőben”
– zárta gondolatait a polgármester.
TAJTHY ÁKOS

A gyerekek azonnal birtokba vették az új játszóparadicsomot.
Fotó: Horváth Csongor

Rendben zajlanak az Avastető megújítását célzó fejlesztések,
hiába próbálja ennek ellenkezőjét sugallni cikkeiben a megyei
napilap. A második ütemként
az Avasi kilátó felújítása is rövidesen elkezdődhet – jelentette ki
keddi sajtótájékoztatóján Simon
Gábor, a Velünk a Város frakció
vezetője.
Bár folyamatos ellenszélben kell dolgozniuk, a miskolci projektek jól haladnak. „A
kormányzati elvonások mellett
nem segíti a munkánkat az sem,
hogy folyamatosan változnak
az önkormányzatokra vonatkozó szabályrendszerek, melyekhez nekünk alkalmazkodni kell.
Emellett már csak mellékvágánynak tekinthető, hogy a megyei napilap valótlan cikkei ellen
is folyamatosan küzdünk” – sorolta Simon Gábor, aki emlékeztetett, a polgármesteri hivatal az

Simon Gábor sajtótájékoztatója. Fotó: Juhász Ákos

elmúlt hónapokban öt sajtópert
nyert meg az Északkal szemben,
és a közelmúltban, az Avastetővel kapcsolatban megjelent cikkek ügyét is jogi útra terelik. A
megyei napilap a közelmúltban
két cikkben is foglalkozott a fent
már említett fejlesztésekkel: az
egyik az Avasi kilátó, a másik
pedig az Avastető fejlesztéséről szól részletesen. Simon Gábor szerint ezekben a cikkekben
azonban több hazugság is tetten
érhető.
– Tavaly augusztusban Szunyogh László főépítész egy fórumon beszélt, ezútán sajtótájékoztatón szóltam arról, hogy
a történelmi Avas fejlesztését

három ütemben képzeljük el.
Első a Horváth-tető beruházása,
mely már elkészült. A második
ütem a kilátó renoválása, amivel
kapcsolatban úgy fogalmaztam
korábban, hogy bízunk benne,
hogy 2022-ben meg tudnak indulni a felújítási munkák. A közbeszerzési dokumentáció összeállt, most már csak az illetékes
kormányzati hatóságon múlik
az, hogy mikor írhatjuk ki magát a közbeszerzést, melynek végén kihirdethetjük a kivitelezőt.
A munkálatokra 530 millió forint áll rendelkezésre. A harmadik ütemben pedig a kilátó előtti
terület újulhat meg – jelentette
ki a frakcióvezető.
TAJTHY Á.
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Ennyit bírtak a vendéglősök, többen is lehúzták a rolót
Vírusjárványra jöttek a megduplázott élelmiszerárak, ráadásként elmaradó vendégkör: ez a szendvics megakadt
néhány miskolci vendéglátós
torkán. A nyitva maradókra
is nehéz idő vár.
Először a koronavírus-járvány, és az azt követő védekezést szolgáló intézkedések
véreztették ki az éttermeket,
bárokat, kocsmákat. Most a
növekvő inflációval, a munkaerőhiánnyal és az elszabadult
élelmiszer
árakkal kell megküzdeniük az ágazat képviselőinek, akiknek a két válság között szinte egy fél év sem jutott,
hogy valamelyest talpra álljanak. Vannak helyek, ahol az észszerű energiagazdálkodás miatt
hűtőket húztak ki, és újragondolták a raktározási szisztémát.
Mások a világításon igyekeznek
spórolni. Több bárban a vendég
telefonjának töltése is tabuvá
vált. Sokan a fennmaradás szélén egyensúlyoznak.
Miskolcon is egyre kevesebb
helyre ülhetünk be ebédelni.
Az utóbbi időben – a teljesség
igénye nélkül – bezárt a Don
Pepe, a Vendelin, a New Or
leans, az Ördögkonyha-Molinari Caffe&Pub és a Bersa
Burger. Ezek közt voltak, akik
bódéra váltották a beülős formát. A miskolci éttermek közül sokan racionalizálták az
üzleteiket, mások a házhoz
szállítást választották. Néhány
hely azonban végleg kiszállt.

Licitverseny
– Július elején húztuk le a rolót, ennek a hátterében több dolog állt – mesélt a bezárás okairól Szabó Dávid, az egykori
Vendelin étterem tulajdonosa.
– Édesapám álma volt a hely,
ezt az álmot próbáltuk bátyámmal életben tartani apánk halála után. Kezdetben nem tűnt reménytelen vállalkozásnak, ám
az orosz-ukrán háború és az
infláció elszabadulása megváltoztatta a helyzetet. Próbáltunk
megújulni mind az étlap, mind
pedig a menüztetés terén. Lehet,
hogy hoztunk hibás döntéseket is, de alapvetően az történt,
hogy a bevételeinket felemésztették az emelkedő alapanyag
árak. Voltak termékek, amikre
megduplázott címke került. Az
étolaj ára konkrétan megháromszorozódott: amikor 1500
forintért hoznak egy liter sütőolajat, akkor ideje gondolkodni,
hiszen a fritőz feltöltéséhez 20
literre van szükség, hogy biztonságosan működjön.
A vendéglátóhelyekre nem
vonatkozott az élelmiszerek
ármaximalizálása, ők piaci
áron kapták a csirkemellet is.
– Az egyetlen lehetőségünk
a nagyker volt, hiszen olyan
üzletekben, ahol számlára tudtunk vásárolni, korlátozott
mennyiséget vehettünk vagy
korlátlant, de nem hatóságilag
csökkentett formában.
Az élelmiszerárak mellett a
munkaerő megtartása is gondot okozott.

Vendéglátóhelyek közül az első áldozatok egyike. Fotó: Mocsári László

– Nyilván a bérek is emelkedtek, hiszen mindenki kenyeret akar venni a nap végén.
Ezzel elkezdődött egyfajta licitálás a dolgozókért az éttermek
között.
Szabó Dávid szerint az is
problémát okozott, hogy az
infláció miatt a vendégek is kikoptak.
– A rendszeresen visszajárók is elmondták: kétszer is
meggondolják már, mikor
esznek étteremben, és mikor
főznek otthon. A menüztetés
terén is látszott ez a tendencia, így egy idő után a bezárás
tűnt az egyetlen észszerű döntésnek.

Szabadzuhanás
Vass László, a Rockabilly
Chicken Miskolc tulaja szerint
éttermi szempontból ez az állapot súlyosabb, mint a korona
idején: akkor a folyamatosan
változó szabályokat volt nehéz
lekövetni és alkalmazkodni, de
az ágazat elegendő támogatást
kapott. Most teljesen el van engedve mindenkinek a keze.
– Ha bárki azt hiszi, hogy a
jelenlegi helyzet csak átmeneti, és áremelés helyett a haszon
kárára dolgozik, akkor egyrészt téved, másrészt kockára
teszi a vállalkozást. Vannak éttermek, amik inkább úgy “spórolnak”, hogy nem emelnek,

Kényszerpályán az önkormányzatok

Az energiaár drasztikus
emelése ellehetetleníti,
kényszerpályára állítja az
önkormányzatokat.

A polgármesterekkel történő előzetes megbeszélések alapján az derül ki, hogy
mindenki igen óvatos, tájékozódik, igyekszik felmérni a
helyzetet. Egyelőre drasztikus
lépéseket még nem tett senki. A döntés-előkészítés zajlik,
nincsenek válaszok. Információnk szerint az első lépést
Tokaj
önkormányzatának
képviselő-testülete tette meg.
Az energiár-emelés tétje
az önkormányzatok működtetése, a likviditásuk megőrzése. A kormányzat magára
hagyta a lakosságot, áthárította rájuk is a terheket, főleg
a másfél millió nyugdíjasra, a
lepusztult kis– és középvállakozókra, a kifosztott munkavállalókra. Közülük sokakra
az „éhezni vagy fázni” dilemmájának a megoldása vár.
A lakosok kénytelenek
megbarátkozni a leckével, rászokni az energiatudatosságra. Számukra elsősorban az
önkormányzatok lehetnek a
villámhárítók. Miközben azt
láthatják, hogy a kormányzat kilyukasztotta a költségvetés kasszáját, és szociális
érzékenység nélkül az üres
bukszára hivatkozik a jogos
kérések teljesítése helyett,
mondván, nincs miből. Ez
nem zavarja őket a pazarlásban, nem mindig a legfontosabb dolgokra költik a pénzt:
például a szilvásváradi mé-

nesnek jut 16 milliárd forint,
az FTC-nek másfél milliárd,
de említhetjük a 1500 milliárdos választás előtti pénzkiszórásokat is.
A kisvárosok, a nagyvárosok és a kistelepülések bevételi lehetősége korlátozott.
Összességében az a kép tárul
elénk, hogy a villany-és a gáz
ár drasztikus megemelkedése miatti többletköltségeket
nehezen tudják előteremteni. Sorra dolgozzák ki az önkormányzatok a még nem
annyira fájó válságterveket.
Siófokon például úgy döntöttek, egyelőre nem folytatódik
a labdarúgóstadion építése.
Máshol is kénytelenek olyan
döntést hozni, hogy időlegesen bezárják az uszodát, a
művelődési házat, korlátozzák a múzeumok nyitvatartását, vagy elhagyják a templomok, szobrok megvilágítását,
sőt a karácsonyi díszkivilágításról is lemondanak. Még az
is elképzelhető, hogy hazánk
legnagyobb egyetemén, az
ELTE Természettudományi

Karán szénszünet lesz. An�nyit drágult az áram és a gáz,
hogy a martfűi termálfürdő
kénytelen korlátozni a szolgáltatásait. Németországban
is összébb húzzák a nadrágszíjat: maximum 19 fokra fűthetik fel a középületeket. A
szankciómeccs állása jelenleg
a következő:az Európai Unió
GDP-növekedése 4 százalékos, az oroszoké ugyanan�nyival csökkent. Talán csak
szájkarate, de a Gazprom belengette, hogy a fűtési szezonban 60 százalékkal emeli a
szibériai gáz árát.
Szűkebb pátriánkban, megyénkben még csak felmérik
a romló helyzetet. Tokajban
a részletek kidolgozása folyamatban van. "A dráguló energiaárak miatt úgy döntöttünk
az augusztus 11-ei képviselő-testületi ülésen, hogy a
nem létfontosságú, a közlekedést és a közbiztonságot nem
befolyásoló világításokat nem
üzemeltetjük tovább” – közölte lapunkkal Posta György,
Tokaj polgármestere.

A tokaji Jézus Szíve római katolikus templom megvilágítatlan marad.
Fotó: Erdős József

„Ilyen a templomok, a szobrok éjszakai díszkivilágítása, a
buszmegállókban található
reklám– és hirdetőtáblák világítása, valamint a szökőkutak. Az önkormányzati intézményekben a takarékosságot
eddig is célul tűztük ki, a feleslegesen bekapcsolva hagyott eszközöknek vagy üres
irodákban égve hagyott lámpáknak korábban sem örültünk, hiszen a költségek mellett ezek környezeti terhelést
is jelentenek. Önkormányzatunk csatlakozott a 217/2020.
(VI. 17) kormányrendelet 3.
§ (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a végső menedékes jogintézmény
keretében történő ellátásra,
ami szerint év végéig még a
korábbi szolgáltatótól vásároljuk az energiát rögzített
áron" – mondotta végezetül
Posta György, Tokaj polgármestere.
Ebben a kritikus helyzetben átértékelendő, hogy az
önként vállalt feladataink
közül mit tudunk megőrizni – fogalmazott Nyiri Tibor,
Szerencs polgármestere. Szerencsen az önkormányzat
képviselő-testülete augusztus
25-ei ülésén tárgyalja a megemelt villany-és gázár miatti
többletköltségek ellensúlyozása érdekében tett előterjesztést – tudtuk meg Nyiri
Tibor polgármestertől. Mi
egyébként már „megelőztük
korunkat”, az uszodánk tetőszerkezete meghibásodott,
ezért bezártuk.
BUZAFALVI GYŐZŐ

cserébe kisebb adagot adnak,
vagy gyengébb minőségű alapanyagot használnak. Ez szerintem még nagyobb kockázat,
hiszen a vendégen nem spórolunk.
Úgy véli, a megoldás tulajdonképpen egyszerű.
„A költségszintet folyamatosan monitorozni kell, és ha
szükséges, akkor akár hétről hétre új költségvetést kell
készíteni, és ahhoz igazítani
az árakat. Nekünk az elmúlt
fél évben háromszor kellett
árat emelnünk. A kérdés sajnos nem az, hogy lesz-e fizetési hajlandósága, hanem,

hogy lesz-e fizetési képessége
a vendégeknek. Abban bízom,
hogy lesz mindkettő” – tette
hozzá.
Vass László úgy véli, az emberek már túl vannak azon a
ponton, ahol még érdemes lélektani határokat keresni.
Nálam a kétezer forintos
napi menünél volt, amikor azt
gondoltam, hogy ez már sok
lesz, de tévedtem. Azt pedig a
vendégek rendkívül jóleső elismerésének veszem, hogy azóta
már 2.400 Ft-nál járunk, és lehet, több adagot tálalunk most
– vallja a Rockabilly Chicken
tulaja, aki szerint a vendéglátásban az elmúlt hat-hét évben
érezhető volt, hogy hirtelen
sok új szereplő lép a piacra, de
legalább ennyi le is vált.
– Beszédes jelenség, de az
éttermek egy része még megteheti, hogy inkább megveszi
feketén a hatósági áras csirkehúst, étolajat, és olyanról
is hallottam, aki még mindig rezsicsökkentett energiát
fizet, amire már-már vágyakozva gondolok. Nekünk év
elején duplázódott az energiaszámlánk, szeptembertől
pedig ennek fogjuk a háromszorosát fizetni. Ez meglehetősen feltűnően fog jelentkezni az ételek árain, emellett azt
is sajnálom, hogy a nyitásunk
óta biztosított ingyenes házhozszállítást is lassan újragondolhatjuk. – mondta Vass
László.
BÁJER MÁTÉ

Zarándokutat szerveznek
Miskolc MJV Örmény
Nemzetiségi Önkormányzata tisztelettel meghívja az érdeklődőket az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat által
2022. augusztus 19-én tartandó zarándokútra.
A zarándokút célja, hogy a
Magyarországon élő örménység kifejezze tiszteletét és részHirdetés

vételét a magyarság nemzeti
ünnepén, valamint saját programmal is színesebbé tegye az
augusztus 20. napi ünnepségeket. A zarándoklat tervezett
útvonala: Felvidék. Indulás:
2022. augusztus 19-én, reggel
8 órakor a miskolci Búza téri
görögkatolikus templom előtti parkolóból.
MN
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Miskolc a válságban csak magára számíthat
Varga István – volt gazdasági miniszter, a Shell Hungary egykori elnök-vezérigazgatója – egy éve vezeti a Miskolc Holding Zrt.
igazgatótanácsát az igazgatóság elnökeként. A válságkezelésben
jártas szakembert – hiszen ő is a Bajnai Gordon által vezetett, a
2008-as gazdasági válság viharait kezelő szakértői kormány tagja volt – a Miskolc Holding Zrt. könnyednek nem nevezhető egy
évéről, a hazai és világgazdaság helyzetéről, Miskolc kilátásairól
kérdeztük.
– Ön egy világválság kellős
közepén került 2009-ben a kormányba, amelyet akkor még
megtetézett egy hazai politikai
válság. Napjaink helyzete men�nyire hasonlít az akkori időkre?
– Hasonlóságok és különbözőségek is megtalálhatók a
két helyzet között. Az alapvető
azonosság, hogy mindkettőre

bális gazdaság. Magyarországot
akkor is – politikailag és gazdaságilag – rossz helyzetben találta
a válság, amit akkor kormányközelből éltem meg egy szakértői kormány tagjaként. A mai
helyzetet súlyosabbnak érzem,
kedvezőtlenebbnek értékelem.
Indult a globális Covid-válsággal, amire a nemzeti kormányok

Varga István, a Miskolc Holding Zrt. igazgatótanácsának elnöke. Fotó:
magánarchívum

jellemző a globalitás, és a végeredmény is ugyanaz: a hétköznapi emberek fizetik meg ennek
az árát. Azonosság az is, hogy
ugyan a probléma globális, de
az már nemzeti szint, hogy egy
ország hogyan tud reagálni, melyik országot, milyen pénzügyigazdasági állapotban találja el
a válság. Ha a globális szemléletet tekintem, az alapelv a válságkezelésben mindkét esetben
az volt: valamilyen szinten, de
tartsuk meg az alapvető jólétet, a szociális hálót, a munkahelyeket őrizzük meg, kerüljük
el a századelő nagy világválságának a rémét, a tömegek teljes
elszegényedését, az éhínséget, a
kilátástalanságot. Ha kicsit leegyszerűsítem: 2009 alapvetően egy pénzügyi bizalmi válság
volt, amikor a bankokat – habár az adófizetők pénzéből, de
– konszolidálták a kormányok,
védték a befektetőket. Ezt követően megnyugodott a piac, és el
tudott újra indulni felfelé a glo-

többsége egyértelműen úgy reagált, hogy egyéni és csoportos támogatásokat nyújtottak
a fogyasztás életben tartása végett, s elkezdték a piacra önteni a pénzt. A cél az volt, hogy a
kényszerű lezárások miatt ne
essen túlságosan az addigi jólét,
fenn akarták azt tartani. Másik
oldalon a globalizált gazdaság
szerkezete megborult, megszakadtak az addigi ellátási láncok.
Újra kellett fércelni a gazdaság
kötőszövetét. 2021 második felében megindult az élet, a piacba pumpált pénzzel meglódult
a fogyasztás, ami globális szintű
inflációt generált. Érdemes itt figyelmet szentelni az energiahordozókra, hiszen Európának ez
kiemelkedő problémája. Ez nem
a háborús helyzet miatt alakult
ki – ahogy a kormányzat sulykolja – az csak rátett egy lapáttal. Az energiaszektor nehezen
mozduló iparág. Ha nincs kereslet (ld. Covid), nincs fejlesztés,
nincs beruházás, s egy idő után

ez az ellátás rovására megy. Ezt
árazza most be a tőzsde. Ez jelenik meg az árakban, s ennek is�szuk most a levét, amit Európában megtetéz még a háború.
– Európa nehéz télnek néz elébe. Az Európai Unió szolidaritási
alapokkal, a gáztározók erőltetett feltöltésével, a nemzeti kormányok különféle megtakarítási
intézkedésekkel készülnek a szezonra, itthon pedig azt halljuk:
csak az orosz gáz a megoldás.
– Az tény, Magyarország gázellátása jelenleg nagyrészt orosz
kitettségű. Ez nyilván nemcsak
gazdasági, hanem láthatóan politikai döntés is volt a kormányzat részéről. Minden ország felelősen dönt az energiamixéről:
milyen a kőolaj, gáz, alternatív,
atomenergia összetétele. Más ez
Ausztriában, Dániában, Németországban. De azzal riogatni az
embereket, hogy nem lesz gáz a
télen itthon, ha nem ad az orosz
fél, az felelőtlenség. Hazánknak
5 fő csatlakozási pontja van gázellátás terén: Románia, Ukrajna, Szerbia, Szlovákia s Ausztrián keresztül a nyugati források
(Hollandia, Norvégia, LNG-terminálok) irányába. Tehát a lehetőség adott, hogy más módon is
hozzájussunk földgázhoz.
– Miben emlékezteti a hazai
válság a kétezres évek helyzetére?
– A teljes azonosság az a
2006-2009-es évek és a 2022-es
állapot között, hogy nemcsak
külső tényezők okozzák ezt a
válságot. A 2006-os választás
után kiderült, olyan állapotú a
hazai költségvetés, ami azonnali beavatkozást igényel. Jelenleg
ismét eljutottunk ebbe az állapotba. Mi az oka ennek? Hogy
egy egyszerű hasonlattal éljek,
olyan ez, mint a Tücsök és a
hangya meséje. A tücsök hegedül egész nyáron és nem tartalékol, a hangya meg túléli a telet. A magyar kormány tücsök
módjára élt az elmúlt 12 évben,
költekezett, gerjesztette a gazdasági növekedést, anélkül, hogy a
termelékenység/hatékonyság javítását, a strukturális változások
segítését támogatta volna. Sőt,
idén tavasszal tücsökebb volt a
tücsöknél, hiszen 1500 milliárd
forintot meghaladó összeget juttatott a választóknak – ingyen,
amivel nagyban hozzájárult az
infláció további gerjesztéséhez.
Ehhez társult a remény, hogy
majd jön az EU pénze, de az ma
nincs, mert a rendszer működtetése nem összeegyeztethető
az EU értékrendszerével. Tény,
Európa is nehéz helyzetben van,

Miskolc szimbóluma a Szent István tér. Fotó: Juhász Ákos

de ott azért vannak tartalékok a
gazdasági szereplők támogatására, a viszonylagos jólét fenntartására, habár a következő
évek ott is lemondásokkal járnak majd. A magyar kormánynak jelen pillanatban – újabb
adósság növelése nélkül – nincs
miből megvédeni az embereket az elszegényedéstől – s ezért
nem is teszi ezt. A kapkodva
elindított kényszerintézkedéseknek beláthatatlan következményei lesznek: infláció, elszegényedés, munkanélküliség, a
szolgáltatói kintlévőségek egekbe szökése, bedőlt hitelek.
– Hogyan hat ez majd Miskolcra?
– Az átgondolatlan gazdaságpolitika azonnal eléri, már el is
érte az önkormányzatokat, a
vállalkozásokat, az emberek hétköznapi életét, lásd például élelmiszer- és rezsiárak. Augusztus
elsejétől az önkormányzatok és
intézményeik, gazdasági társaságaik is piaci alapú rezsiszámlával
néznek szembe, ami többszöröse annak, ami a kormányzópárt
ígéretei mellett elkészült 2022es pénzügyi tervekben foglaltatott. Ha szemléltetni szeretném
ezt a problémát, azt mondom:
már nem az lesz a kérdés, hogy
milyen telítettségűek a buszok,
hanem az, hogy el tudnak-e indulni, van-e, aki megfizesse az
üzemeltetés megugrott költségszámláit.
– Nagy tapasztalattal rendelkezik a válságkezelésben kormányzati stratégiai és multinacionálisvállalat-vezetői szinten is.
Mi az, amivel segíteni tudja Miskolcot és a Miskolc Holdingot eb-

ben a napról napra változó gazdasági környezetben?
– A Miskolc Holding Zrt. IT
elnökeként számos szakmai tanulságot fogalmaztam meg magamnak. Először is köszönettel tartozom Miskolcnak azért,
hogy bizalmat kaptam ehhez a
feladathoz. Részem lehetett abban, hogy a stratégiai irányok
mellett az operatív feladatok
mögé is lássak a személyes kapcsolatokon, találkozókon keresztül. A Miskolc Holding Zrt.
mögöttünk álló egy éve kettős
célról szólt: a hatékony, racionális működtetés mellett olyan fejlesztések beindítása, ami a Covid
utáni évek miskolci gazdaságának fellendülését biztosítja. Ezt
a feladatot részben teljesítettük.
Hatalmas terhe volt Miskolcnak
a svájci frank fejlesztési kötvény
lejárati kifizetése, amit az önkormányzat és a Holding munkatársainak erőfeszítésével korrektül megoldottuk. Most azonban
a hazai armageddon-szerű gazdasági környezet a háttérben a
háborúval, más irányokat ír elő
számunkra. Minden erőnkkel és
erőforrásunkkal a működtetésre
kell koncentrálnunk.
Azt gondolom, a következő
időszakot csak akkor élheti túl
Miskolc, ha a Holding, a tagvállalatai, az önkormányzat és
intézményei és a polgármesteri hivatal s minden, bármilyen
politikai orientációt is magának
valló, miskolci lakos egységben
gondolkodik, s a helyi ügyek
elkötelezett híveként tesz a városért. A 2009-es válságkezelő
kormány tagjaként azt tanultam
meg: tabu nincs, minden elad-

dig érinthetetlennek vélt döntést
revideálni kell és lehet ahhoz,
hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyek az életben
maradáshoz elengedhetetlenek.
– Ön szerint elképzelhető egy
olyan forgatókönyv, hogy egy
gyors EU-megállapodással enyhülhet ez a helyzet?
– Elsősorban gazdasági szakember vagyok, választópolgárként politizálok csupán. De azt
szokták mondani, a politikában
megtörténhet bármi és az ellenkezője is. Úgy gondolom, még
ha születne is döntés a következő hónapokban, az államkassza
ma akkor is üres. A következmények azt mutatják, rosszak
voltak a kormányzat eddigi döntései, és a jelen intézkedései sem
azt vetítik előre, hogy a kormány
segíteni akarná – általában – az
önkormányzatiságot s ezen keresztül az embereket. Mert ha az
önkormányzatok és intézményeik bajban vannak, az azonnal az
emberek életében jelentkezik. Az
önkormányzatok gazdálkodása kötött, a bevételi képességük
korlátozott, és ha a kiadási oldalon például ötszörösére emelkednek egyik napról a másikra
az igénybe vett szolgáltatások díjai, azt nem tudja miből pótolni.
A kormányzat, ha akarná, tudna megoldást kínálni az ország
minden önkormányzatát egyaránt érintő – sokszor a kormány
által is generált – problémákra,
de a jelen állapot azt mutatja,
a miskolcihoz hasonló önkormányzatoknak, Münchausen
báróként, saját magukat kell tudni életben tartani, s idővel a jövőt
építeni.
MAROS ÉVA

Élesebben látnak most már mindent a rendészek
Kicserélték ugyanis a térfelügyeleti monitorokat, amik
a rendészeti igazgató állítása
szerint jóval pontosabb képet
adnak a miskolci közterületekről. A Rendészeti Bizottság
elnöke azt mondja, az előző
városvezetés hanyagsága miatt vált szükségessé a mostani
csere.
Legyen szó körözött bűnöző
felderítéséről és elfogásáról, utcai verekedés megszüntetéséről
vagy éppen fagyhalál közelébe
került hajléktalan megmentéséről – számtalan esetben számoltunk már be mi is arról, mi-

ben tudta segíteni a rendészet és
a rendőrség munkáját a miskolci térfelügyeleti rendszer.
A kameraképek abba a helyiségbe „futnak” be, ami a
Miskolci Önkormányzati Rendészet Győri kapui operatív
műveleti központjában van.
Leggyakrabban amerikai filmekben láthatunk olyan monitorfalat, mint amilyen itt
található – a három sorban felfüggesztett huszonnégy monitor Miskolc frekventált helyeire
állított kamerák képét mutatja.
– A helyiséget három éve adtuk át, a monitorok is ennyi idősek voltak. A nap 24 órájában

működtek – mondta el érdeklődésünkre a rendészeti igazgató. Vincze Csaba hozzátette,
akár egy-egy cselekmény bizonyítására az eljárás során tudják használni a kameraképeket,
de intézkedéskor is jó hasznát
veszik a helyszínen tartózkodó
kollégák irányításánál.
– Csak tavaly több mint
4 ezer ilyen kamerafelvételt
használtunk fel. Több monitor
azonban idővel meghibásodott,
így megérett a cserére – tette
hozzá.
A csere néhány napja történt
meg; az új, modernebb monitorok kristálytiszta képet adnak,

a felbontásuk is sokkal jobb,
mint a korábbiaknak – nem kell
ecsetelni, ez mennyire fontos
egy-egy beazonosításnál vagy
bűncselekmény felderítésénél.
Az új monitorok megvásárlása és beszerelése több mint
15 millió forintba került, a
költségeket a város állta. Szi
lágyi Szabolcs (Velünk a Város) önkormányzati képviselő,
az önkormányzat Rendészeti Bizottságának vezetője azzal
indokolta a cserét, hogy az előző városvezetés hanyag volt, és
korábban olyan kijelzőket szerelt fel az operatív műveleti központban, mint amilyeneket a

A kameraképek a központba érkeznek be. Fotó: Horváth Csongor

családok is használnak otthon
– érthető, hogy nem alkalmasak a napi 24 órás üzemidőre.
– Lépnünk kellett, hiszen
több is meghibásodott, így nem
volt mérlegelési lehetőségünk.
A városvezetés egyébként is eltökélt abban, hogy fenntartsa

és erősítse a közbiztonságot –
hangsúlyozta.
Vincze Csaba szintén azt
emelte ki végül, hogy szükséges és indokolt volt a beruházás
még ebben a nehéz gazdasági
helyzetben is.
KUJAN ISTVÁN
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A Szinva meséje 2. – A közösségért

Hirdetés

Egy szép Szinva-híd. Fotó: Horváth Csongor

ponton kezdeményezünk aktív
lakossági részvétellel programokat. Ezek közül kiemelkedik
a patak jelenleg medertisztításra alkalmas részeinek takarítása, melyben már jártas szakemberek vállaltak közreműködést.
A Szinván összesen 104 híd található, önmagában ez is kisebb
csodának számít, hiszen egy városban, egy folyóvízen ennyi híd
sehol sem található az országban. Ez vélhetően a világban is
kevés helyen fordul elő.
Használata szerint három típusú: gyalogjáró, vasúti és közúti
közlekedést szolgáló hidak. Nagy
részük elhanyagolt állapotban
van, ezért döntöttünk úgy, hogy
néhányat közülük felújítunk,
amit a lakossággal és az adott
térségben megválasztott képvi-

selővel együtt választunk ki. Azt
szeretnénk, ha a képviselő választóival együttműködve újítaná fel
a hidat. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a képviselő rendelkezésre
álló pénzügyi alapjából támogatja a felújításhoz szükséges eszközök beszerzését.
Érdekes programnak ígérkezik
Bájer Máté népszerű tévés programjának, az „Acéllábos”-nak
szabadtéri megrendezése, ahol
a Szinva örökség kulináris üzenetével ismerkedhetnek a résztvevők Diósgyőrben. Még egy
program, ami elsősorban családoknak, kisközösségeknek szól.
Egy egész napos játékról van
szó, melynek során a résztvevők megismerkedhetnek a Szinva-völgy különleges természeti és kulturális értékeivel. Abból

indultunk ki, hogy hasonlóan a
görög gyakorlathoz, a miskolciak
számára e játékban való részvétellel megteremtjük a lehetőséget
arra, hogy a Szinva Örökség Napok rendezvényeként ingyenesen látogathassák a város néhány
népszerű kulturális és szabadidős
intézményét, attrakcióját. Erre a
játékra a rendezvénycentrumokban lehet jelentkezni.
A Szinva Örökség Napok
szakmai támogatói napról napra gyarapodnak. Azok a kulturális csoportok, civil közösségek,
egyének, amelyek/akik a közösségi oldalainkon csatlakoznak
hozzánk, ezzel valamennyien a
Szinva Örökség Napok Barátai
csoport tagjaivá válnak.
FEDOR VILMOS, ALAPÍTÓ,
SZINVA ÖRÖKSÉG PROGRAM
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Csodát őröl a malom
A műértő csemetepublikum a következő évadban
sem fog unatkozni: izgalmas előadásokkal várja
őket a Miskolci Csodamalom Bábszínház.

A Szinva az elmúlt század közepéig több önálló települést
kapcsolt össze, melyek ma már
a nagyváros, Miskolc részei.
Más időkről mesélnek Hámor,
a történelmi Diósgyőr, a belváros
kövei vagy éppen az Avas pincéi.
A soktornyú város otthont adott
a messziről ideérkezőknek, igazi
befogadó város, melyben kilenc
kisebbség talált otthonra. Nekik
is köszönhetően soknyelvű, színes kultúrájú város jött létre.
A Szinva Örökség Napok lehetőséget teremt arra, hogy a várost
jelenleg is alkotó különböző városrészi entitások, kisebbségi kultúrák egymásra találjanak. Azt
mondtuk korábban, hogy a Szinva összeköt. Ebben a programban
többről van szó. A benne résztvevők nagy száma bizonyítja, hogy
már nemcsak összeköti, hanem
összehozza az embereket. Ez minőségében új fejezetet jelent a városrészek együttműködésében.
Ez azt jelenti, hogy a történelmi
városrészek nem elkülönülnek,
és nem is összeolvadnak, hanem
megőrizve örökségüket, hagyományaikat, értékeiket válnak a
befogadó város együttműködő
és alkotó részévé.
A Szinva Örökség Napok közösségi programjai az adott térségben működő civil szerveződésekkel, az ott élő lakossággal
közös gondolkodás eredményeként születtek. Ebből következik,
hogy az idén hét helyszínen építünk színpadot és lehetőség szerint a Szinva vonalán még több

kultúra

Hivatalos fennállásának 30.
évadát nyitotta meg a helyi
báb-Brodway hétfő délelőtt.
A sajtónyilvános társulati ülésen Temesvári Éva bábszínház-igazgató nemcsak a nyári fellépésekkel kapcsolatos
tapasztalatokat foglalta ös�sze, hanem rávilágított arra is,
hogy az intézmény megítélése
mennyit változott az utóbbi
egy év alatt. – A társulat két
előadást tartott Kapolcson, és
egyszer felléptünk Tiszafüreden. Ezek mellett részt vettünk a Magyarországi Bábszínházak 15. Találkozóján,
Kecskeméten.
A bábszínház idén is a Csodamalom nyitogató családi
fesztivállal tárja ki a kapukat
a gyerekek és családok előtt
szeptember 4-én. – Az első

bemutatónk a Miskolci mesék lesz. A városhoz kötődő
történeteket láthatnak majd
a nézők, amiket Csorba Piroska és Fedor Vilmos könyveiből viszünk színre. Emellett
egy különleges technikával
készült előadást is láthatnak a
nézők. – Lázár Ervin meséjét,
A nagyravágyó feketerigót a
gioco vita nevezetű árnyjátéktechnikával mutatjuk majd be
– erről már Fekete Dávid művészeti vezető beszélt.
Az évadnyitó társulati ülésen az önkormányzatot mint
fenntartót Ignácz Dávid jegyző képviselte, aki szerint az elmúlt években felértékelődött
a művészet szerepe, ezért is
fontos az, hogy Miskolc ilyen
nagy múltú kulturális intézményekkel
büszkélkedhet,
mint a Csodamalom. Emellett
ígéretet tett arra, hogy a következő 1 százalékos gyűjtési
időszakig segítséget nyújt abban, hogy civilszervezetként
is tudjon forrást gyűjteni és
pályázni a bábszínház.
BM

Évadnyitó gondolatok. Fotó: Juhász Ákos

JEGYZET

Beértem a serclivel
Mivel két évtizeden át a
belváros legnagyobb kenyeres boltja felett laktunk, friss
péksütemények kellemes illata
lengte be a lépcsőházat és a lakásunkat is. Pékség sosem volt
itt a Széchenyi utca 50. szám
alatt, de az udvari raktárból
hatalmas, lyukacsos alumínium ládákból innen osztották
el a friss kenyeret.
Jó, ha évente egyszer rendezték át a bolt kirakatát.
Augusztus huszadikára rendre kitaláltak valami ütős politikai szlogent, és tudatták,
hogy ezentúl a kifli és a zsemle is már az új lisztből készült.
Ilyentájt hallgattuk a Münchenből sugárzó nyugati adó
híreiben, hogy a jó magyar
búzát eladjuk, és a mi kenyerünket francia lisztből sütik. Igazából ezek a pletykák
nem sok vizet zavartak. Hiszen már választék is volt a
polcokon – kinek fehér, kinek
a barna. Egy áron, kilónként
három forint hatvan fillérért,
míg a zsömle és a kifli – akár
sósan vagy vizesen – darabonként mindössze negyven fillérbe került.
Mivel drága szüleim a valamikori terményforgalmi és
begyűjtési vállalatnál, a majdani István malomban dolgoztak, gyerekfejjel is érzékeltem a már júliustól kezdődő
betakarítási szezon összes
hajcihőjét.
Tervgazdálko-

dásban éltünk, apám sofőrként aratásról aratásra vitte
a vállalat igazgatóját, aki a
helyi tanácsházáról azonnal
megtelefonálta, hol, mire lehet számítani. Persze csak a
jó híreket. Zoltán József bácsi
az állását kockáztatta ilyenkor. Délutánonként magam
is velük tartottam a határszemléken, mert ilyenkor,
aratás után, egy kosárra való
igazi szalmaszálat gyűjthettem. Ebből egy hónapig versenyben fújtuk a szappanos
gömböket a gangról. Ennél
szórakoztatóbb és ártatlanabb játékot el sem tudok képzelni.
Később édesanyám Bobcsáknéval, a labor vezetőjével elemezte az új liszt sikértartalmát. A többszintes
István malom minden emeletén mintát vettek, hogy a sütőszerű spektrográfban kimérjék a minőségi szintet. Majd
ezt titkosították annyira, hogy
csak dr. Szabó József igazgató
vagy Balla Andor főmolnár
tudhatta meg az igazat.
Az aratást záró nagy ünnep,
amikor legálisan is ihattak az
üzemben, az augusztus huszadika előtt volt, azon a napon, amikor a felcicomázott
teherautókon az utolsó búzarakomány is beérkezett. Előttem van a kép, az udvarostól
a portásig mindenki lelkesen
morzsolta a búzaszemeket.

Hozzáértő tekintettel. Végül
magam sem maradhattam ki
ebből a szertartásból, amelyhez nemcsak Kőbányai sör,
hanem finom szalámis szendvics is jutott az udvari asztalokra.
Később szerkesztőként sem
szakadtam el a malomtól,
évekig írtam az üzemi lapjukat. Sőt a velük szimbiózisban
álló sütőipari vállalathoz is
rendszeresen jártam riportra.
Így aztán augusztus huszadika előtt, az utolsó előtti munkanapon mindig megleptek.
Szép gesztus volt. A kenyérgyár ajándéka egy még csaknem meleg, hatalmas, pirospozsgás parasztkenyér volt
nemzetiszínű pántlikával átfűzve. Fontossági sorrendben
a kenyérgyár sofőrje hordta
szét a városban, és persze alá
kellett írnom az átvételi elismervényt. Közben pimasz
módon átsilabizáltam a listáját, kíváncsi voltam, hányadikak vagyunk, hol van a Déli
Hírlap a fontossági sorrendben.
Emlékszem, jól álltunk.
Majd minden áldás nélkül
felszeleteltük egymás közt.
Nekem csak a serclije kellett.
Megszokásból. A házunk alatti üzlet vezetője, Starkné Sárika néni is mindig ilyen ropogós, dumós végekkel lepett
meg.
SZÁNTÓ ISTVÁN

A hírportál
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SzolgáltatóHÁZ

Amikor úgy tűnik, hogy már minden lehetőség kimerült,

akkor még mindig van legalább egy.

l betanított gépkezelő
l targoncavezető
l CNC gépkezelő
l csomagoló
l karbantartó
l számviteli munkatárs

Ha
munkát
keres,
minket
keres!

l gépész- és villamosmérnök
l tapasztalt termelési munkatárs

www.myhrteam.hu

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

A japán tulajdonú SHINWA MAGYARORSZÁG PRECÍZIÓS KFT.
– ma már a JVCKENWOOD csoport tagjaként –, immár 24 éve nyújt
stabil munkalehetőséget a Miskolcon és környékén élők számára.

B ővülő csapatunkba keressük

OPERÁTOR – GÉPKEZELŐ kollégáinkat

• lézerezési
• minőségellenőrzési
• festési és
• műanyag-fröccsöntési területekre
ELVÁRÁSOK:

– Többműszakos munkarend vállalása (2-3 műszak)
– Minimum befejezett alapfokú iskolai végzettség
(8 általános)
– Monotonitástűrés
– Precíz munkavégzés, megbízhatóság
– Kulturált viselkedés és kommunikáció

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
– Érettségi vagy szakmunkás végzettség
– Gyártásban szerzett tapasztalat

AMIT NYÚJTUNK:

– stabil, hosszú távú munkalehetőség
– barátságos légkör
– céges buszjárat
– vidékieknek utazási költségtérítés biztosítása
– SZÉP-kártya-juttatás

Várjuk jelentkezését önéletrajz leadásával postai úton
vagy e-mailen keresztül az alábbi elérhetőségeken:
Postacím: 3534 Miskolc, Muhi utca 2/A.
E-mail: tilajila@shinwa.hu
További kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre
az alábbi telefonszámon: 06-46/530-713

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2022. 08. 22-től 2022. 08. 26-ig
Palmolive szappan, 90 g, 1655,55 Ft/kg
199 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l
529 Ft
Jar mosogató, 450 ml, 997,77 Ft/l
529 Ft
Duck WC-illatosító, 750 ml, 665,33 Ft/l
599 Ft
Perfex kéztörlő, 1 tekercs, 499 Ft/tekercs
599 Ft
Lifebuoy folyékony szappan, pumpás, 250 ml, 1996 Ft/l
599 Ft
Fiorillo zsíroldó, 750 ml, 865,33 Ft/l
749 Ft
Fiorillo felülettisztító, 750 ml, 1065,33 Ft/l
899 Ft
Fiorillo öblítő, 1,85 l, 431,89 Ft/l
999 Ft
Garnier hajfesték, Color Sensation, Naturals
999 Ft
Air Wick Automatic utántöltő, 250 ml, 3996 Ft/l
1099 Ft
Parodontax fogkrém, 75 ml, 13319,99 Ft/l
1299 Ft
Coccolino folyékony mosószer, 1,2 l, 1249,16 Ft/l
1799 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 70,79 Ft/tekercs
1799 Ft
Diszperzit mennyezeti falfesték (fehér), 14 l, 499,92 Ft/l
7999 Ft
Héra színes, beltéri falfesték, 5 l, 2319,8 Ft/l
12 599 Ft

149 Ft
399 Ft
449 Ft
499 Ft
499 Ft
499 Ft
649 Ft
799 Ft
799 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
1499 Ft
1699 Ft
6999 Ft
11 599 Ft
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A lelkisegélynek is fel kell készülnie a kihívásokra
A telefonos lelki elsősegélynyújtó szakma a legtöbb
hivatáshoz hasonlóan reagál
a változó világ hozta kihívásokra. Különösen fontos,
hogy felkészültek legyenek,
hiszen egy-egy beszélgetéssel életeket menthetnek. Az
évente megrendezett országos konferenciájuk során
igyekeznek válaszokat adni a
dilemmákra; a 35. összejövetel résztvevőit Miskolc látta
vendégül.
A Miskolci Lelkisegély Te
lefonszolgálat korábbi bemu
tatásában megírtuk, a szakma
több kihívással néz szembe, az
országos konferenciák pedig
ezekre igyekeznek fókuszálni.
Az idei, Miskolcon megren
dezett tanácskozás az „Etikai
kérdések, erkölcsi dilemmák”
alcímet kapta, és ennek megfe
lelő kérdések kerültek előtérbe.
Mielőtt azonban az egyszerre
szakmai, közösségépítő és ba
ráti háromnapos rendezvény
be belevágtak volna az ország

különböző részeiből érkező
„ügyelők” – akik felveszik a
telefont –, megnyitón vettek
részt a Miskolci Egyetem dísz
aulájában.
A miskolci és az egri szolgá
lat közös szervezésében meg
valósuló konferencia megnyi
tóján elsőként előbbi szervezet
szolgálatvezetője,
Várkonyi
László mint házigazda köszön
tötte a jelenlévőket.
Elmondta, olyan programot,
egy olyan helyszínen akartak
rendezni, ami méltó az ügye
lők munkájához, hogy ezzel
is tiszteletüket fejezzék ki. To
vábbá azt kívánta a résztve
vőknek, a konferencia három
napja alatt érezzék „azt az erőt,
szeretetet és támogatottságot,
ami mindig velük van”.
Végezetül arra tért ki, hogy a
szakmai fejlődés roppant fon
tos számukra a várható megél
hetési válság tükrében.
A miskolci önkormányzat
is támogatta a rendezvényt, és
Veres Pál polgármester is kö
szöntötte a telefonos elsőse

Lelkielsősegély-konferencia az egyetemen. Fotó: Horváth Csongor

gélynyújtókat. Mint elmondta,
a város számára kiemelten fon
tosak a szociális feladatok.
Kifejtette, hogy a fizikai se
gítségnyújtás mellett a lelki is
ugyanolyan fontos, hiszen a
kettő együttesen alkotja a ki
egyensúlyozott embert.

„Lehet, hogy vannak még
szebb idők, de ez a miénk.“
– írja Jean-Paul Sartre. Ha
kicseréljük az idő szót állat
parkra, még az sem feltétle
nül igaz a Miskolci Állatkert
és Kultúrparkra, de már kö
zelít. Ugyanis biztos, hogy
van, aki számára nincs szebb
a Bükk karjaiban pihenő
egykori Vadasparknál – ami
egyébként hazánk legrégeb
bi ilyen típusú intézménye,
ugyanis elődjét még Nagy
Lajos királyunk alapította
1355-ben.
Azt érdemes tudni, hogy
az állatok gyűjteménybe vé
tele régen más ügyet szolgált,
mint manapság: a vadásza
ti célú vadaskertekkel közös
tőről fakadnak. Persze már a
középkorban is voltak olyan
parkok, amik a természet kö
zelségét hozták el a főúri bir
tokokra, és a vadászat mellett
céljuk volt bemutatni az erdő
élővilágának sokszínű pom
páját. Több ilyen gyűjtemény
kápráztatta el vendégeit, sőt
a természet titkainak meg
ismerését szolgálta, de a ha
tárvonal közel sem volt olyan
markáns, mint napjainkban.
Tudniillik Dorkának és Bor
kának, a Miskolci Állatkert
és Kultúrpark európai bar
namedvéinek nem kell félni
ük, hogy valaki a tűzhely elé
terítené a bőrüket egy nemesi
kúriában.
A múltban
Írásos feljegyzések bizo
nyítják, hogy Nagy Lajos
1355-ben királyi vadaskertet
hozott létre a Miskolc-Di
ósgyőrhöz tartozó Csa
nyik-völgyben.
1983-ban
ugyanitt nyílt Vadaspark,
összefonva a régmúltat a
modern korral. A koncep

ció tiszta volt, és jobban ha
sonlított az egykori elkép
zelésekhez, mint az európai
értelemben vett állatkertek
irányvonalához: a Bükk vidé
kének természetes állatvilá
gát szerették volna bemutat
ni autentikus környezetben,
a hegység fáinak árnyékában.
A park társadalmi munkában
épült nagyjából 100 nap alatt
az erdőből leválasztott terü
leten. Itt, a kerítések mögött,
természetes közegükben fi
gyelhették meg a látogatók
a törzsek közül kilépő őze
ket, szarvasokat, az avart túró
vaddisznókat. Az egykori Va
dasparkot hamar szívébe zár
ta Miskolc, így minden afelé
mutatott, hogy egy nagyobb
volumenű, több fajt felvonul
tató létesítményt is „elbír” a
város.
Tigris, tigris, csóvafény
A fejlesztések 1993-ban
kezdődtek, de napjainkban
is tovább-bővül az állatkert.
21,2 hektáros területen je
lenleg több mint 120 állatfaj
egyedeinek mindennapjaiba
leshetnek be a Csanyikban
szafarizók – vadászni persze
továbbra is csak fényképe
zőgéppel lehet nagyvadak fo
tóira. A legtöbben ugyanis a
termetes ragadozókra kíván
csiak. A mackók, a leopár
dok és farkasok mellett so

um fiatalokért felelős helyettes
államtitkára is beszédet mon
dott. Ebben egyebek mellett
felidézte, hogy az első telefon
szolgálat több mint 50 évvel
ezelőtt jött létre, munkájuk
ra pedig ma nagyobb szükség
van, mint valaha. Ezzel arra

KIRÁLY CSABA

TÁRCA

A Csanyik könyve:
vadaskerttől az oroszlánig
Augusztus 20-án ünnepli
fennállásának 39. évfordulóját az állatkert.

A városvezető „rendkívül fon
tosnak és nehéznek” nevezte az
ügyelők munkáját, illetve a város
nevében köszönetet mondott
azért, hogy „van kihez fordulni”.
A konferencia megnyitóján
Nagy-Vargha Zsófia, a Kultu
rális és Innovációs Minisztéri

utalt, hogy „sok a félelem és a
szorongás” az emberekben.
Köszönetet mondott az ügye
lők, különösen az önkéntesek
munkájáért, majd arra hívta fel
a figyelmet, hogy a konferencia
igazi értéke a párbeszéd.
Végezetül Dudás Erika, a
Magyar Lelki Elsősegély Tele
fonszolgálatok Országos Szö
vetségének elnöke zárta a meg
nyitót. Az előtte felszólalókhoz
hasonlóan ő is köszöntötte a
vendégeket, illetve örömét fe
jezte ki, amiért jelen vannak.
Zárószavaival abbéli remé
nyét fejezte ki, hogy a szakma
még évtizedekig végezheti ezt
a szolgálatot.
Az augusztus 12-e és 14-e
között, a Miskolci Egyetemen
megrendezett konferencia so
rán etikai kérdéseket és erköl
csi dilemmákat jártak körül a
résztvevők. Azonban a szak
mai program mellett maradt
idő a vendéglátó Miskolc vá
ros megismerésére és a kötet
lenebb programokra is.

káig a tigriskifutó volt a park
legnagyobb látványossága.
1994 júniusában megérkezett
Zénó, a bengáli tigris, akinek
saját gravitációs mezeje volt:
vonzotta a tömeget. Ma már
szibériai tigrisek uralják a ki
futót. Ám az Allan Gingsber
get is megszégyenítő üvöltés
tavaly óta már az újonnan
kialakított Száhel-bemutató
ház felől érkezik. 2021-ben
ugyanis egy hím és két nős
tény oroszlán költözött a
kertbe. Ez is része volt a park
eddigi legnagyobb fejleszté
sének, ami során új fogadó
központtal és bemutatóház
zal bővült a létesítmény.
Külön érdekesség, hogy
1998-ban, a világon első
ként itt avattak szobrot Ge
rald Durrellnek, a brit zooló
gus-írónak, aki életművével
a természet szeretetére, vé
delmére nevelt. Az öntvényt
meglátogatta Gerald özvegye
is: Lee Durrell, amerikai ter
mészettudós és állatvédő, aki
a Jersey szigetén lévő állat
kertet vezeti, 2019-ben járt a
Csanyikban.
A Miskolci Állatkert és
Kultúrpark augusztus 20-án
ünnepli megnyitásának 39.
évfordulóját: az alkalomhoz
méltón egész napos ünnepi
programokkal, meglepeté
sekkel várják a látogatókat.
BM

Az önbizalom válságállóvá
alakít – tegyél te is érte!
Több mint két éve gyöke
resen fordult velünk egyet a
világ, változtak meg a min
dennapjaink, mely sokaknak
okozott rémületet, fájdalmat,
félelmet – miközben egyre
többen tértek valóban haza.
Nemcsak az otthonaikba, ha
nem a lelkükbe is. Az a spi
rál, amibe kerültünk, újabb és
újabb változásokat hoz, ezért
is nagyon fontos, hogy önis
meretet gyakoroljunk, erősít
sük önbizalmunkat, és stabi
lak maradjunk ebben az őrült
tempót diktáló, igencsak em
bert próbáló időben.
Az önbizalom alapja az ala
pos önismeret, egyik sem léte
zik a másik nélkül, és mindket
tő megléte fontos ahhoz, hogy
boldog, kiegyensúlyozott és tel
jes életet éljünk. Mi szükséges
ehhez? Először is sokkal keve
sebb félelem és szorongás. Minél
magabiztosabbá válunk, annál
inkább képesek vagyunk elcsi
títani a belső hangot, mely azt
súgja nekünk, képtelenek va
gyunk megtenni a következő lé
pést. Abban a pillanatban, hogy
elszakadsz a negatív gondolat
tól, máris az értékrendednek
megfelelően leszel képes csele
kedni, és a tettek mezejére lépni.
Mindannyian értünk már el
apróbb sikereket, mégis néhá
nyan ezeket a nagyon fontos
lépéseket, eseményeket egy
szerűen elfelejtik. Aki valaha
is elsajátított már egy idegen
nyelvet, akár csak alapszin
ten is, vagy elért egészen apró
sportsikert vagy más módon,
de képes volt egy kudarchely
zetet kezelni, jó úton jár ah

hoz, hogy a magabiztosságot
felépítse önmagában is. Ezek a
kulcsfontosságú eredmények,
melyek akkor mérföldkőnek
számítottak,
ráébresztenek
bennünket arra, hogy sok ki
tartással mire is voltunk ké
pesek régebben – tehát most
sincs okunk kételkedni önma
gunkban egyetlen percig sem.
A változások két dolgot te
hetnek velünk. Ha keményen,
ragaszkodva elvekhez, máso
kat nem meghallgatva pró
bálunk a mindennapokon
átvergődni – „törhetünk”.
Amennyiben meghallgatunk
másokat, kapcsolódunk, át
gondolunk más elméleteket
is, akkor rugalmasan „alkal
mazkodni” fogunk. Az önbi
zalom soha nem azt jelenti,
hogy nem bukunk el. A ma
gabiztosság megadja nekünk
azt az érzést, hogy kezünk
ben a készség, mely szükséges
az akadályok leküzdéséhez és
az esetleges kudarcok kezelé
séhez.
„Mindenki engem néz” –
ugye jutott már ez a mondat
mindannyiunk eszébe, amint
beléptünk egy emberekkel teli
helyiségbe. Majd folytattuk
is talán: „Mindenki bolond
nak néz engem, amiért ilye
neket beszélek”. Az igazság az,
hogy az emberek nagy része
valóban csak önmagával fog
lalkozik, a saját gondolatai
val és félelmeivel veszi körbe
magát. Amikor önbizalom
mal vagyunk tele, akkor már
nem másokhoz hasonlítjuk
magunkat, és nem is akarunk
ki nem mondott elvárásokat

teljesíteni. Mi vagyunk ekkor
már azok, akik mély empátiá
val a többiek segítségére si
etünk, és hidd el, sokaknak
szüksége lesz erre az elkövet
kezendő időkben.
Mi talán a legfontosabb?
Tudd, a magabiztosságod ab
ban gyökerezik, aki te magad
valójában vagy. Amikor tisz
tában vagy a gyengeségeiddel,
és az mégsem csökkenti, ez az
önértékelésed, hiszen tudod
– bármikor fejlesztheted ma
gad. Ekkor tudod igazán meg
élni az erősségeid is, kiaknáz
ni a képességeid, és azt meg
is osztani másokkal. Ez az a
pillanat, amikor a külső kö
rülmények bár megváltoznak,
akár drasztikusan is, te még
sem pánikolsz, hanem érték
rendednek megfelelően, céltu
datosan, fókuszálva, pontosan
tudod, ki vagy, mit képviselsz,
és mi a szükséges lépés. Ha hi
szünk önmagunkban, képes
ségeinkben és természetesen
egymásban is, képesek leszünk
a legmagasabb hullámhegyen
is átkelni.
GALLAI JUDIT COACH

Lakossági fórum szerdán
Kedvelik a gyerekek Zénót, a bengáli tigrist. Fotó: Juhász Ákos

Az elkövetkező hetekben is folytatódnak az
önkormányzati képviselők lakossági fórumai.
Ezúttal Szarka Dénes önkormányzati képviselő az alábbi helyszínen és időpontban tart

lakossági fórumot. Helyszín:
Miskolc, Nyíri Dániel utca 9. Időpont: 2022. augusztus 24, szerda, 17.00.
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Miskolcon hamarosan induló csúcstechnológiás öntöde- és
megmunkálóüzemébe keresi munkatársait a Chervon Autó
Kft. a következő munkakörökben:

CNC megmunkálóüzemvezető
FELADATOK:
• Munka- és balesetvédelmi
szempontok, feladatok irányítása
• Gépek működésének biztosítása
a gyártási hatékonyság
és a minőség figyelembevételével
• A termelésben résztvevő gépek
műszaki állapotának felügyelete,
beállítása, hibaelhárítás
• A gépkihasználtsági mutatók napi
monitorozása, részvétel folyamatos
fejlesztési folyamatok kidolgozásában,
végrehajtásában
• A termeléshez szükséges erőforrások
biztosítása
• Gyártást érintő technológiai
és technikai problémákra megoldások
biztosítása
• Auditokon, hatósági ellenőrzéseken,
szemléken való részvétel, szakmai
támogatás
• Aktív részvétel a minőségi hibák és
ügyfélreklamációk kivizsgálásában,
korrekciós intézkedések
kidolgozásában, működtetésében
• Dokumentáció kezelése:
A feladatokhoz tartozó dokumentáció
naprakészen tartása, jelentések
folyamatos aktualizálása, a termelés
dokumentációjának gondozása
• Napi adatszolgáltatás, heti, havi riportokhoz szükséges statisztikák vezetése
(termelési kimutatások készítése)

• Megfelelő szakember-utánpótlás
nevelése, biztosítása
(diákok fogadása, felügyelete)
ELVÁRÁSOK:
• Felsőfokú műszaki végzettség
• Hasonló munkakörben (CNC területen)
szerzett minimum 5 éves szakmai
tapasztalat, melyből legalább 2 év
vezetői tapasztalat
• SW és MAZAK gépek, vezérlések
ismerete
• Robotizált anyagmozgatás területén
szerzett tapasztalat
• Magas fokú problémakezelési
képesség, jó kommunikáció
ELŐNY:
• Gépészmérnök végzettség
• Fémipari területen szerzett tapasztalat
• Tárgyalóképes angol nyelvtudás
AMIT KÍNÁLUNK:
• Vonzó alapbér és juttatások
• Saját csapat kiválasztásának
lehetősége
• Együttműködő vezetői gárda
• A legmodernebb technológiák
megismerése egy jövőbiztos üzletágban
JELENTKEZÉS MÓDJA:
recruitment-EU@chervonauto.com
e-mail-címen

TISZTELT
ÜGYFELEINK!
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

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
AUGUSZTUS 22., 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 A szomszéd vár
(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Kvantum (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 23., 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 Szemtanú (12) 20:00
Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 24., szerda 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12)
18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Basszuskulcs 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 25., csütörtök 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc
Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés

(12) 18:25 Prome
nád
(kulturális magazin)
ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés
(12) 19:25 Katedra ism. (12) 20:00 Miskolc
Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12)
20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 26., 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 Közért (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 27., szombat 06:00 Az előző esti
adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00
Krónika (12) 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:25 Szemtanú ism. (12) 20:00
Krónika ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12)
AUGUSZTUS 28., vasárnap 06:00 Az előző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság
(12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika
(12) 18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism.
(12) 19:00 Krónika ism. (12) 19:25 Katedra ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:25
Film (12) 21:30 Képújság (12)
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

HARANG-HÍREK
A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában augusztus
21-én, vasárnap, 16 órától a Felsőhámori római katolikus
templomból közvetítenek. Szent István király-napi ünnepi szentmisét bemutatja: Szabó József plébános.
Augusztus 20-án, szombaton a hámori Szent István-szobor előtt 10 órakor lesz a kenyérmegáldás,
majd fél 11-kor szentmise a
hámori templomban. A selyemréti Szent István-temp-

lom búcsúja is szombaton
lesz, az ünnepi szentmise
11 órakor kezdődik. A vasgyári Szent István-templom
búcsúját is 20-án tartják, az
ünnepi szentmise 10 órától
kezdődik.

PROGRAMAJÁNLÓ
AUGUSZTUS 20., szombat
9.00 – 24.00 Államalapító Szent István király ünnepe Miskolcon, több helyszínen (Lásd a cikkben részletesen)
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
AUGUSZTUS 24., szerda
10:00 – 11:00 Szünidei Mesetarisznya, II.
Rákóczi Ferenc Könyvtár Gyerekkönyvtára
14:00 – 16:00 Mutatom, csináld utánam! –
Kézműves délután, Petőfi Sándor Könyvtár
AUGUSZTUS 25., csütörtök
15:00 – 17:00 Társasjátékkuckó, Kaffka Margit Könyvtár
AUGUSZTUS 26., péntek
10:00 – 12:00 Tökmag baba-mama klub,
Petőfi Sándor Könyvtár
14:00 – 16:00 Társasjáték-kaszinó, Petőfi
Sándor Könyvtár
20.00 Musicalshow Varga Miklóssal, Akropolisz Szabadtéri Színpad
HANGSZÍNHELY FESZTIVÁL
15.30 Fesztiválmegnyitó a COLUMNA-CSOPORT oszlopfestő művészeivel, Csengey
Gusztáv – Uitz Béla u. sarok
15.45 Koncert Kígyós Sándor Harangszobrán, Művészetek Háza terasz
16.00 A három helyszínen megrendezett
Hangszín című kiállítás megnyitója, a
Művészetek Háza Kortárs Galériája
16.20 Szeszák Ádám és Babus Zsófia kiállításának megnyitója, MissionArt Galéria
16.40 Hangszín kiállításmegnyitó, Miskolci Galéria
17.00 jacobusCURA-koncert, Miskolci Galéria udvara
18.00 Viszokai Krisztián – fóliafestés, Erzsébet tér
19.30 KRONOSZINKLASZTIKUS INFUNDIBULUM-koncert, Miskolci Galéria udvara
20.30 BALKÁN FANATIK-koncert, Erzsébet tér
21.00 GREGOVSZKI GÁBOR fényfestése+Gasztro, Művészetek Háza előtti tér
21.30 KAPUZÁRÁSI PÓNIK-koncert, Miskolci Galéria udvara
SZINVA ÖRÖKSÉG NAPOK
15.00 Megnyitó, Miskolci Akadémiai Bizottság
15.15 Tudományos konferencia, Miskolci
Akadémiai Bizottság
16.30 A verbunkos magányos cédrusa:
Csermák Antal címmel a Miskolci Kamarazenei Nyár koncertje
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19.00 A Vasgyári eklogák című kortárs magyar dráma ősbemutatója, Miskolci
Nemzeti Színház, Játékszín

AUGUSZTUS 27., szombat
HANGSZÍNHELY FESZTIVÁL
11.00 BARDOCZ BOGLÁR élményfestése gyerekeknek, MissionArt Galéria
11.00 Koncert KÍGYÓS SÁNDOR Harangszobrán, Művészetek Háza teraszán
13.00 SZILÁGYI RUDOLF workshopja, Városház tér 13.
14.00 Zenés múzeumpedagógiai foglalkozás, Miskolci Galéria
15.00 RUTKAI BORI BANDA gyermekkoncert, Erzsébet tér
16.00 MAJORKA7-koncert, Miskolci Galéria udvara
17.30 Tárlatvezetés a HANGSZÍN című kiállításokon, több helyszínen
17.30 THE PASTORZ-koncert, Erzsébet tér
18.30 Tárlatvezetés a HANGSZÍN című kiállításokon, több helyszínen
19.00 WAHORN KORSZERŰ KALANDZENEKAR,
Helynekem
20.30 MAYBERIAN SANSKÜLOTTS-koncert,
Helynekem
21.00 Fényfestés+Gasztro, Művészetek Háza
előtti tér
SZINVA ÖRÖKSÉG NAPOK
Közösségi programok (lásd a 7. oldalon)
AUGUSZTUS 28., vasárnap
SZINVA ÖRÖKSÉG NAPOK
LILLAFÜRED, FÜGGŐKERT
10.00 Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar
10.00 – 11.00 Kézműves foglalkozás a Hámori Waldorf Iskola vezetésével
„Vízikerekes hámoroktól a Kohászati Múzeumig”
10.00-11.00 Múzeumpedagógiai foglalkozások
II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR
10.00 A Reményi Ede Kamarazenekar koncertje
11.00 A kiskakas gyémánt félkrajcárja a
Miskolci Csodamalom Bábszínház előadásában
12.00 A KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes
bemutatója
12.30 A Foot Fighterz School-csoport
breaktáncbemutatója
13.00 A Diósgyőri Jazz Tánc Klub bemutatója
14.00 A Miskolc Dixieland Band koncertje
15.00 Miskolc felfedezettjei – énekel Éva
Bence, majd a Rebellions
KILIÁN, OTTHON TÉR
10.00 A Miskolci Mazsorett Együttes bemutatója
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Az államalapítást ünnepeljük
Változatos programokkal
készül Miskolc államalapító
Szent István király ünnepére.
A kétnapos rendezvény augusztus 19-én kezdődik, ekkor a Városház téren szervezik meg a Bükki Borok Napját.
Este fél hattól a Latin Projekt
zenél, majd hattól a Miskolci
Polgármester Bora 2022 verseny eredményét hirdetik ki.
Este héttől Szécsi Viktória és
Vízi Viktor koncertjét nézhetik
meg az érdeklődők, majd az
Agyagbanda Zenekar és a Miskolci Pincék Dalárdája viszi tovább a zenei programot.
A rendezvény ideje alatt az
Avasi Présház, a Palmetta Pincészet, a Sándor Zsolt Organikus Szőlőbirtok és Pincészet,
valamint a Vadnai Csakazértis
Bor– és Ökogazdaság nedűit
kóstolhatják. Borkorcsolyákról a Calypso Étterem gondoskodik.
Az augusztus 20-ai programok szombaton reggel kilenc-

kor kezdődnek az Országzászló felvonásával a Népkertben,
majd Felsőhámorban, a Szent
István-szobornál megrendezett megemlékezésen és koszorúzáson mond beszédet Varga
Andrea, Miskolc alpolgármestere. A programok délután fél
ötkor már a belvárosban, a
Szent István téren folytatódnak, ahol bemutatják Miskolc
tíz új elektromos, BYD K9UD
LF típusú autóbuszát. A járművek várhatóan augusztus
végétől állnak forgalomba, az
ünnepi programokra kilátogatók viszont már szombaton kipróbálhatják őket díjmentesen
háromnegyed öt és háromnegyed nyolc között. A járművek folyamatosan indulnak az
Erzsébet téri autóbuszmegállóhelyről, és egy kis kör megtétele után ugyanide vissza is
hozzák az utasokat.
Mindeközben
háromnegyed öttől a Szinvavölgyi Néptáncműhely fellépése, majd
hattól ünnepi műsor következik. Ennek részeként az ünnepi

Az új kenyeret minden évben a Szent István téren áldják meg. Fotó: H. Cs.

menet aratókoszorúval érkezik
meg a városházától a Szent István térre, majd Veres Pál, Miskolc polgármestere mondja el
ünnepi gondolatait. Ezt követően megáldják az új kenyeret
a történelmi egyházak képviselői, az eseményen közreműködik a Mindszenti templom
kórusa és a Classic Brass Quin
tett.
A Szent István téren este
héttől Zsaya, háromnegyed
kilenctől Herczku Ágnes és a

Banda, negyed tizenegytől pedig Rácz Gergő ad koncertet.
A Városház téren is lesznek
programok: délután fél kettőtől a Miskolci Csodamalom
Bábszínház interaktív bábsimogatójával, fél háromtól a
Lábita Bábszínház műsorával,
fél négytől a Számadó Zenekar táncházával, öttől az Egyszervolt Mesezenekarral, este
nyolctól pedig Simon Fruzsina
fellépésével várnak mindenkit.
TAJTHY ÁKOS

MOZIMŰSOR
• Művészetek Háza, Uránia-terem: 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 | AUGUSZTUS 2531., csütörtök-szerda: 19.45 Ahol a folyami
rákok énekelnek | AUGUSZTUS 25-31., csü-

törtök-szerda (kivéve augusztus 26-27.): 17.30
Fenevad | AUGUSZTUS 26., péntek: Van
Gogh az örökkévalóság kapujában (a Hangszínhely Fesztivál részeként) | AUGUSZTUS 27.,
szombat: Gerhard Richter, a festő (a Hangszínhely Fesztivál részeként)
• Művészetek Háza, Béke-terem: AUGUSZTUS 18-24., csütörtök-szerda: 17.00 Exhibition: Leány gyöngy fülbevalóval és más
kincsek Hollandiából | AUGUSZTUS 18-24.,

Hirdetés
10.15 „Forró vizet a kopaszra” a Kalamajka
Bábszínház előadásában
11.15 A Diósgyőri Jazz Tánc Klub bemutatója
12.00 A 4-Dance Club Tánc– és Musicalstúdió táncbemutatója
13.00 Miskolc felfedezettjei – énekel Éva
Bence, majd a Rebellions
14.00 A Foot Fighterz School-csoport
breaktáncbemutatója
14.30 Miskolc felfedezettjei – Rézfúvós
hangszeren játszik Lakatos Gyula
14.50 A Vasas Nyugdíjas Tánccsoport fellépése
15.10 A Grand Jeté tánccsoport műsora
16.00 A Miskolc Dixieland Band koncertje
GYŐRI KAPU, IFJÚSÁGI SPORTTELEP
10.00 Lúdas Matyi – a Galiba Társulat zenés előadása
11.00 A Diri Dongó együttes gyermekműsora
11.30 A Miskolci Mazsorett Együttes bemutatója
12.00 Double Trombone Band koncert
13.00 A Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány előadása
14.00 Interaktív zumba a KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes közreműködésével
15.00 The Acoustic Affair-koncert
ERZSÉBET TÉR
17.30 A Miskolci Mazsorett Együttes meglepetésprodukciója
17.45 Miskolc felfedezettjei – Rézfúvós
hangszeren játszik Lakatos Gyula
18.00 A Miskolc Big Band koncertje
19.30 The Sign-koncert
21.00 Szabó Balázs Bandája-koncert
SZINVA TERASZ
15.00 A Bányász Fúvós Zenekarok összevont zenekari koncertje
15.45 A Perecesi Bányász Koncert Fúvószenekar műsora
16.45 Miskolc felfedezettjei – a Tisztakosz és
az AkuPUNKtúra diákzenekarok koncertje
17.45 A Mintha Zenekar műsora
18.30 Vihula Mihajlo gitárművész előadása és „Szinva-híd soroló” flashmob
19.30 A Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje a Szinva tiszteletére
SZINVAPARK
10.00 Szinvavölgyi Néptáncegyüttes –
flashmob
10.30 „Maminbaba” – a hordozós latin
fitneszcsoport bemutatója
11.00 A Dallamok Szárnyán Művészeti
Klub műsora
12.00 Az Örömdal-kör Művészeti Klub műsora

csütörtök-szerda: 19.30 Nevem Zlatan | AUGUSZTUS 20., szombat: 15.00 Legeslegjobb
szülinap | AUGUSZTUS 21., vasárnap: 15.00
A tenger dala | AUGUSZTUS 25-31., csütörtök-szerda (kivéve augusztus 27., szombat):
17.00 Svindler | AUGUSZTUS 27., szombat:
17.00 Mindörökké | AUGUSZTUS 25-31., csütörtök-szerda: 19.30 Szia, életem!
• Cinema City: AUGUSZTUS 18 – 24., csütörtök-szerda, naponta több időpontban – Elvis |

Encanto | Jurassic World: Világuralom | Sonic, a
sündisznó 2 | Top Gun Maverick | Lightyear | Thor:
Szerelem és mennydörgés | 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 | Ahol
a folyami rákok énekelnek | Nem | Nevem Zlatan
| Született hazudozó

12 mozaik

Miskolci Napló

2022. augusztus 19.
33. hét | XIX. évfolyam 33. szám

Könyvújdonságok a Géniusztól
1

Faóriások kicsiben, Virágzó Népművészet
Fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából rendezte meg múlt hétvégén a Virágzó Népművészet Fesztivált a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Gergye Zoltán, az egyesület elnöke a megnyitón úgy fogalmazott, gyakorlatilag egész évben a jubileumot ünneplik. A programsorozat kuriózuma a Miskolci Bonsai Klub bemutatkozása, melynek tagjai újfent elhozták féltve őrzött és évtizedek alatt nevelgetett törpefáikat. A magyar bonsaikultúra egyébként szintén a 40. jubileumát ünnepli idén; a Miskolci Bonsai Klub eddig számtalan kiállításra vitte el
csodás fáit: Miskolcon tíz, Tiszaújvárosban kettő, Egerben, Recsken és Szikszón egy-egy alkalommal rendeztek tárlatot. Fotó: Horváth Csongor

Gazdikereső

Ezen a héten Banditát (6229.), 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.

Akkor és most. A „Rudolf gyalogsági laktanya” a XIX. század utolsó negyede laktanyaépítési programjának hiányosan
megmaradt építészeti terméke. Adler Károly tervei szerint a
Zsolcai kapu – Eperjesi utca – Apponyi A. utca – Laktanya utca
által határolt tömbben 1896-ra épült fel. (A laktanya egykor 19
különféle épületből állt.) Képünk a bejárattól keletre és nyugatra álló két főépületet ábrázolja. 1921-től a m. kir. Görgey Artúr 13. honvéd gyalogezred állomásozott itt, 1962-től pedig
itt alakult meg a 2. Honi Légvédelmi Hadosztály. Az 1944. június 2-ai bombázások során a laktanya épületei is károsodtak.
Funkciójára pedig csak a Hatvanötösök útjáról nyíló honvédtoborzó iroda emlékeztet. Az 1976–1978 között épült felüljáró átalakította a laktanya környezetét is. (Dobrossy István szövege,
Sáfrány Gy. József képeslapja, Juhász Ákos fotója)

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy
e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2022.
szeptember 14. E-mail-cím: megfejtes@mikom.
hu. A helyes megfejtések beküldői között könyv
utalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház
biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Ami maradt
belőlem, Az évforduló, Többé nem beszélünk, Az enyém, vagy
a tiéd sem. Nyertesek: Pazár Éva (Miskolc), Kiss Zsolt (Szalaszend). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Sudoku
6229. Bandita
Bekerülés helye:
Miskolc, Szirma
Fajta: európai házimacska
Kor: 3 hónap
Neme: kandúr
Hirdetés

Szín: sötétszürke cirmos
Súlya: 1,2 kg
Bandita egy nagyon virgonc
kandúr, játékokkal és emberekkel is jól eljátszik. Sok figyelmet
igénylő kölyökmacska.

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.) Egy kreatív gondolatáról érzi,
hogy sok mindent megváltoztathatna, de nehéz keresztülvinni az ötletet. Ne hagyja, hogy a negatív hangok elvegyék a kedvét, a lelkesedése segíthet valóra váltani az elképzelését.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Úgy érzi, valaki olyannak
próbál segíteni, aki visszaél a jóindulatával. Nem kell
azonban rögtön végzetes döntéseket hoznia, elég, ha
egy kicsit távolabb lép, és hagy neki teret, hogy ő közeledjen.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Őszinte valakivel, noha ez önnek sem feltétlenül könnyű, a másik mégsem értékeli a
nyíltságát. Ne erőltesse a dolgot, talán csak időre van
szüksége ahhoz, hogy megeméssze a hallottakat.

Bika (04. 21.–05. 21.) Egy apró dolog ráébresztheti, mennyit változott a világ ön körül, és nosztalgikus
hangulatba kerülhet. A jövő azonban számtalan jó
dolgot is tartogat, nem érdemes sokáig keseregni.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Nincs most vesztegetni való
ideje, a baj mégis ilyenkor következik be. Lehet, hogy
ezt a hetet nem ússza meg veszteségek nélkül, de önön
múlik mi az, amihez ragaszkodik, és mi lesz az, amit elenged.

Bak (12. 22.–01. 20.) Jó, ha tud nevetni akkor is,
amikor nehezebbre fordul a helyzet, de tartsa szem
előtt, hogy van, akinek ez nehezebben megy. Vigyázzon, hogy nehogy megbántsa őket!

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Olyanok tehetik próbára a türelmét, akik pedig nagyon közel állnak önhöz, így még
rosszabbul esik, hogy csalódnia kell bennük. A helyzet
azonban csak átmeneti, hamarosan helyreáll a világ rendje.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Úgy érezheti, valaki nem
becsüli meg eléggé, pedig ön mindent megtesz, hogy
éreztesse vele, mennyire fontos. A különleges pillanatokat mégis egyedül kell átélnie, és ez csalódottá teheti.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Nem nagy kedve van egy
családi rendezvényhez, de végül rászánja magát, hogy
részt vegyen, és ez jó döntésnek bizonyul. Kiderül, sokkal jobban érzi magát ebben a társaságban, mint azt gondolta volna.

Rák (06. 22.–07. 22.) A kommunikáció most különösen fontos, mert ha nem beszélik meg, mit akarnak, a
párjával ketten két különböző irányba mehetnek, és ez
olyan konfliktusokat szülhet, amiket elkerülhettek volna.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Néha megéri egy kicsit elszakadni a teendőitől, mert olyasmit tudhat meg, ami
hosszú távon értékes lehet. Válogassa azonban meg,
hogy mi az, amiért hajlandó megosztani a figyelmét!

Halak (02. 20.–03. 20.) Valakit teljesen lenyűgöz a
személyisége érzékenysége, és az elegancia, amivel a
sikereit és kudarcait kezeli. Legyen résen, mert ha már
teljesen megbabonázott valakit, csak a hálót kell kivetni rá!

