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A SZINVÁT ÉS MISKOLCOT ÜNNEPELTÉK. Új fesztivál alapjait rakták le Miskolcon, a Szinva Örökség Napokkal 
egy kulturális, de az önkéntes közéleti szerepvállalást is erősítő programsorozattal bővítették a palettát a 
borsodi megyeszékhelyen. Koncertek és zenés-táncos bemutatók, szemétgyűjtő és kerítésfestő akciók 
tarkították a három nap programját városszerte, Lillafüredtől Diósgyőrön át a belvárosig. Az eseményeket 
a Szinva kötötte össze és a miskolciak lokálpatriotizmusa, város iránti elköteleződése. Képünkön a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar vasárnapi záró koncertje. Fotó: Juhász Ákos

Folyamatosan dolgozik a kivitelező a tapolcai őspark 
felújításán. A munkálatok alatt a turisztikai attrakciók 
megközelíthetőek maradtak, a város azonban fokozott 
óvatosságot kér a látogatóktól.

Ahogyan arról többször is 
beszámoltunk, márciusban 
kezdődött és jövő március-
ban fejeződik be a miskolc-
tapolcai őspark felújítása. A 
beruházás részeként meg-

újul a Barabits-sétány, az 
úgynevezett geometrikus 
parkrész és az őspark, kiala-
kítanak egy tanösvényt, fel-
frissül a Csónakázó-tó kör-
nyéke. A munkálatok során 

sétányokat építenek át, új 
utcabútorokat és pavilono-
kat helyeznek ki, és a Csóna-
kázó-tavat is megszabadít-
ják a felgyülemlett felesleges 
iszaptól.

A kivitelező tavasz óta fo-
lyamatosan dolgozik a te-
rületen, ezért aztán – ér-
telemszerűen – nem olyan 
Miskolctapolca képe, mint az 
elmúlt években (cserébe jövő 
tavasztól még szebb lesz). Az 
átmeneti kellemetlenségek 
miatt sokan panaszkodnak 
a közösségi médiában, a té-
mával helyi hírportálok is 
foglalkoztak. Simon Gábor, a 
Velünk a Város frakcióveze-
tője hangsúlyozta, az őspark 
nagyobb része munkaterü-
let, amit az idegenforgalmi 
szezon miatt, a szolgáltatók, 
turisztikai attrakciók érde-
kében nem zártak le teljesen, 
ettől függetlenül korlátozá-
sokkal jár az építkezés, me-
lyekre mindenkinek oda kel-
lene figyelni.

Folytatás a 4. oldalon

Munkaterület, de látogatható

Játékparadicsom a Horváth-tetőn

Építőmunkásokra szakadt a pince
A balesetben sajtóinformá-
ciók szerint egy huszonhat, 
egy huszonkilenc és egy har-
mincöt éves férfi halt meg.

Beszakadt egy pince meny-
nyezete Miskolctapolcán szer-
dán, miközben három fiatal 
férfi végzett munkálatokat ott, 
a balesetben mindhárman éle-
tüket vesztették. Úgy tudjuk, 
az építőmunkások egy termet 
szerettek volna kialakítani, 
ekkor szakadt rájuk egy több 
tonnás sziklatömb. A mentést 
a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság kezdte meg, azon-
ban mivel a terület nehezen 
volt megközelíthető, valamint 

az omlásveszély miatt barlan-
gi mentők és bányamérnökök 
is segítették a holttestek kieme-
lését. A mentési munkálatokat 
közben a helyszínre érkezett 
Veres Pál, Miskolc polgármes-
tere is, aki a részvétét fejezte 
ki az elhunyt férfiak család-
jainak.

– A mentés csak nehézkesen, 
lassan haladt. A munka meg-
kezdését megelőzte a bizton-
ságos munkakörnyezet kiala-
kítása, ezt követően csütörtök 
kora délután vált lehetővé az, 
hogy a bányászok és a tűzoltók 
megkezdjék a törmelék eltávo-
lítását. Ezt követően kezdhet-
ték meg a homokkőtömb moz-

gatását, majd az alatta rekedt 
testek kiemelését – mondta el 
a Miskolc Televízió Híradójá-
nak, a Miskolc Mának Dojcsák 
Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szóvivője.

Varga Rudolf, a megyei ren-
dőr-főkapitányság sajtórefe-
rense szerint a helyszíni és a 
halotti szemle már megtör-
tént, ezt követően a rendőrség 
foglalkozás közben elkövetett 
gondatlan veszélyeztetés mi-
att indított eljárást az ügyben 
ismeretlen tettes ellen, ám ed-
dig még senkit sem hallgattak 
ki tanúként és gyanúsítottként.

TAJTHY ÁKOS

Miskolc legújabb élményparkját néhány hete vehették birtokba a miskol-
ciak. A családok apraja-nagyja – beleértve Buksit is – élvezheti most már a 
játékot és a felhőtlen kikapcsolódást a város közepén, riportunkban bemu-
tatjuk, milyen véleménnyel vannak a látogatók az új közösségi térről.

Cikk a 3. oldalon

VESZÉLYBEN LÉVŐ FAJOK: A TANÁR
Publicisztika a 3. oldalon

A MISKOLCIAKNAK A MISKOLCI VÍZ AZ ELSŐ
Tudósítás a 2. oldalon

MEGJÖTT A VALÓSÁG, SZEMBE KELL NÉZNÜNK VELE 
Interjú a 4. oldalon

A megújult Csónakázó-tó látványterve
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Rendkívüli ülést tartott hét-
főn az önkormányzat köz-
gyűlése. Három előterjesztés 
szerepelt napirenden, a leg-
fajsúlyosabb és a legnagyobb 
vitát kiváltó téma a MIVÍZ 
helyzete volt. A grémium 
döntött arról, hogy megkezd-
je-e Miskolc a tárgyalásokat a 
kormánnyal a vízmű további 
sorsáról.

A rendkívüli közgyűlést VE-
RES PÁL polgármester nyitot-
ta meg, aki elmondta, 27 tagból 
23-an vannak jelen, így a köz-
gyűlés határozatképes. Mint 
megjegyezte, a rendkívüli ülé-
sen a legfontosabb napirend a 
víziközmű, mely a miskolciak 
életére, közérzetére komoly ha-
tással van, ezért felelős döntést 
kért a városatyáktól.

„A Miskolc Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatát terhelő 
víziközmű-szolgáltatás bizto-
sítása vonatkozásában fennálló 
ellátási kötelezettség Magyar 
Államra történő átruházására 
irányuló Integrációs Program-
ban történő részvételre” elne-
vezésű javaslatot VERES PÁL 
polgármester terjesztette elő.

A napirendi pontot NYÍRI 
LÁSZLÓ ismertette. A MI-
VÍZ Kft. stratégiai igazgatója 
elmondta: a víziközmű szolgál-
tatók az elmúlt években olyan 
helyzetbe kerültek, hogy a re-
zsicsökkentés miatt a bevéte-
leik nem nőttek, költségeik vi-
szont tetemesen emelkedtek, 
támogatást nem kaptak, így 
gazdálkodásuk ellehetetlenült. 
„Az állam látva ezt, úgy vál-
toztatta meg a vonatkozó tör-
vényt, hogy lehetővé tette az 
önkormányzatoknak, hogy a 
víziközmű struktúrát átadja az 
államnak, így az államra száll-
na át a szolgáltatási kötelezett-
ség. Mindeddig ezzel a helyha-
tóságok nem kívántak élni. A 
kialakult helyzet miatt viszont 
mostanra sok vízszolgáltató ju-
tott el a csőd szélére, de azon cé-
geknél sem fenntartható tovább 
ez a struktúra, amelyek nem. 
Sokáig vártunk arra, hogy lesz 
valamilyen megoldás az önkor-
mányzati vízszolgáltatók tá-
mogatására, hiszen a regionális 
vízművek kaptak ilyet, mostan-
ra viszont egyértelműen látszik, 
hogy az állam elképzelése az, 
hogy a víziközmű-szolgáltatás 
állami fenntartásba kerüljön” 
– jegyezte meg NYÍRI LÁSZ-
LÓ. Több kisebb vízszolgálta-
tó – melynek több tulajdonosa 
is van – már döntött a vagyon 
átadásáról.

Néhány héttel ezelőtt a cég-
vezetőket meghívta a Techno-
lógiai és Ipari Minisztérium, 
amely egy lehetőséget mutatott 
be: eszerint augusztus 31-ig 
kell eljuttatni egy szándéknyi-
latkozatot a Nemzeti Vízmű-
vek Zrt. felé, hogy adott tu-
lajdonos élni kíván-e ezzel az 
integrációs lehetőséggel, és fel-
ajánlja-e a víziközmű vagyonát 
az államnak. Hozzátette, eddig 
az időpontig nyilatkoznia kell 
a cégnek az idei veszteségről is, 
melyet az állam kompenzálna, 
ezt követően pedig november 
1-jével venné át az üzemeltetést 
az említett állami cég. Ameny-

nyiben ezzel az integrációval 
nem kívánnak élni az önkor-
mányzatok, a veszteséget nem 
kompenzálják sem most, sem 
a jövőben, tehát saját forrásból 
kell megoldani az üzemeltetést 
és a fejlesztést. Látva a jelenlegi 
nehéz helyzetet, a hiány pótlá-
sa szinte lehetetlennek, a cégek 
finanszírozása teljesíthetetlen 
feladatnak tűnik. Másrészről, 
ha az energiahivatal úgy ítéli 
meg, hogy a szolgáltató pénz-
ügyi háttere nem biztosított, 
elveheti tőle a szolgáltatást, és 
átadhatja olyan cégnek, ame-
lyik képes rá – hangsúlyozta 
NYÍRI LÁSZLÓ. A működést 
illetően munkacsoportok ala-
kulnak, ezek döntik majd el, 
hogyan lehet elkerülni a csőd-
helyzetet, illetve, hogy melyik 
városban, hogy oldják meg a 
helyzetet.

VERES PÁL szerint az ál-
lam tisztán látja, hogy a vízi-
közműszolgáltatás a jelenlegi 
formában nem működtethe-
tő az országban. „A mai nap 
arra kérek felhatalmazást, 
hogy Miskolc a kormányzattal 
folytatandó egyeztetések meg-
kezdhessem, szigorú garanciá-
kat kérve arra, hogy a szolgál-
tatás színvonala nem romlik, 
és a miskolci háztartások to-
vábbra is kiváló minőségű ivó-
vízhez jutnak majd. Fontos, 
hogy ez egy szándéknyilatko-
zat, nem kötelezettségvállalás, 
a város vagyonával felelősen 
fogunk eljárni a tárgyalások 
során is. A felelős döntés a je-
lenlegi helyzetben az, hogy 
ezeket a tárgyalásokat lefoly-
tassuk és szeptember 20-áig 
döntést hozzunk arról, csatla-
kozunk-e” – tette hozzá.

FODOR ZOLTÁN (Velünk 
a Város) önkormányzati képvi-
selő elmondta, a város különle-
ges vízbázisát, jó minőségű vi-
zeit ismerve érzelmileg rosszul 
érintette az előterjesztés, de azt 
látni kell, hogy az elszálló ener-
giaárak miatt folyamatosan 
emelkedni fog a szolgáltatás 
ára. „A vízműveknek 2013 óta 
nincsenek plusz bevételei a re-
zsicsökkentés miatt, tartaléka-

it felélte, így NYÍRI LÁSZLÓ 
ismertetőjét hallva én azt ja-
vaslom, támogassuk a városve-
zetést abban, hogy ezeket a tár-
gyalásokat lefolytassa” – érvelt.

MOKRAI MIHÁLY kije-
lentette: megrendülve tanul-
mányozta át az előterjesztést, 
mint mondta, a MIVÍZ-el 
semmi probléma nem lenne, 
ha a rezsicsökkentéssel nem 
tette volna tönkre a kormány-
zat. Valószínűleg ennek a cég-
nek is megvan már a gazdája, 
akár Mészáros Lőrinc körében 
– fogalmazott. – Nem tudjuk 
mi fog most történni, nem lá-
tok garanciát arra, hogy az ál-
lam megtartja azt, amit ígér. 
Nem tudjuk mi lesz a miskolci 
vízművek jövője, azt sem, hogy 
milyen minőségű víz jut majd 
el a miskolciakhoz. Én arra ké-
rem a városvezetést, hogy foly-
tassa le a tárgyalást, de legyen 
óvatos, nehogy aztán a kor-
mány kisemmizze, mint tette 
ezt már jó néhányszor az utób-
bi években – tette hozzá.

BAZIN LEVENTE (Ve-
lünk a Város) önkormányzati 
képviselő is arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy tárgyaljanak a 
kormánnyal, de nagyon nagy 
óvatossággal, hiszen a víz kö-
zös érték. „Nagyon veszélyes-
nek látom azt, hogy még az 
állam sem látja pontosan, ho-
gyan kívánja üzemeltetni a 
vízműveket, ezért kell majd 
óvatosan eljárni a tárgyalások 
során” – hangoztatta. Felhívta 
még a figyelmet arra is, hogy 
a forráshiány miatt már most 
is egyre nehezebb a vízhálózat 
üzemeltetése, egyre több a cső-
törés, fejlesztésre pedig szinte 
nem is jut pénz.

VARGA ANDREA, Mis-
kolc alpolgármestere is aggo-
dalmát fejezte ki a napirenddel 
kapcsolatban. „Miskolc város 
számára kiemelten fontos a 
természeti környezete, amely 
körül veszi. Legnagyobb ér-
tékünk a bükki karsztvíz, en-
nek megóvása. Tárgyalni kell 
a témáról, de sajnos én 12 év 
központosításon alapuló po-
litikája után már nem bízok a 

kormány ígéreteiben. Kérem a 
városvezetést, hogy kérjen ga-
ranciákat arra, hogy a vízszol-
gáltatás államosítása ne olyan 
centralizálással történjen meg, 
mint amilyet például az egész-
ségügy elszenvedett.”

SZARKA DÉNES (Velünk 
a Város) önkormányzati kép-
viselő is aggályainak adott 
hangot a tárgyalások kapcsán. 
„Ezt az előterjesztést a Jobbik 
képviselőpcsoportja meg fog-
ja szavazni, de nagyon nagy 
aggodalommal, fenntartások-
kal. Garanciákra van szükség, 
hogy a MIVÍZ munkavállalói 
megőrizhessék megélhetésüket, 
hogy mi lesz a vízdíjjal, van-e 
garancia a vízhálózat fejleszté-
sére” – mondta el a politikus. A 
kormányzatot arra kérte, a mis-
kolciak ivóvizét ne helyezzék 
párpolitikai érdekek elé.

SZOPKÓ TIBOR, Miskolc 
alpolgármestere is nehéz szív-
vel olvasta a vízműszolgálta-
tás jövőjével kapcsolatos na-
pirendet. „A rendszerváltozás 
után ez a cég volt az, amelyik 
olyan bevételekkel rendelke-
zett, melyből érdemi fejleszté-
seket lehetett végrehajtani. A 
kormányzati intézkedéseknek 
köszönhetően ez a szektor évek 
óta veszteséges, aztán most be-
jelentette az állam, hogy kom-
penzálni kívánják a szektort. 
Az integrációs programot beje-
lentették, de a részleteket még 
ők sem tudják. Az természetes 
számomra, hogy tárgyalnunk 
kell, de nagyon pontos infor-
mációkat kell majd szereznünk 
ahhoz, hogy felelős döntést 
hozhassunk a jövővel kapcso-
latban. Az teljesen biztos, hogy 
a vízmű milliárdos veszteségét 
a város nem tudja kezelni, de 
az is teljesen egyértelmű, hogy 
a víz az egyik legfontosabb ér-
tékünk, ezért azt kérem az ön-
kormányzattól, hogy precíz 
tárgyalásokat folytassanak le” 
– hangsúlyozta.

SIMON GÁBOR véleménye 
markáns: az elsődleges szem-
pont az, hogy a miskolci csa-
pokból folyjék a víz, és ez a le-
hető legjobb minőségű legyen. 

A frakcióvezető is felidézte: a 
mostani helyzet a rezsicsök-
kentés miatt alakult ki, hiszen 
a víziközműveknél viszony-
lag hamar eljött az idő, hogy a 
szektor nem tudott nyereséget 
termelni, így nem tudtak fej-
lesztéseket végezni, és a háló-
zat elkezdett öregedni. „Ezzel 
nem is lett volna probléma, ha 
az állam kompenzálja a cége-
ket. Azonban az állam látva, 
hogy nem elég gyorsan men-
nek tönkre ezek a cégek, lét-
rehozta a közműadót. Ez lé-
nyegében azt jelenti, hogy a 
város tulajdonában lévő veze-
tékekért, melyek a város terü-
letén futnak, adót vezettek be, 
ezt ráadásul néhány éve meg is 
emelték” – érvelt SIMON GÁ-
BOR, aki hozzátette: ha a jó 
minőségű ivóvíz biztosítva lesz 
a miskolciak számára, akkor ez 
lehet egy jó modell, de egyelőre 
nagyon sok a kérdőjel.

MOKRAI MIHÁLY hoz-
zátette: az állam részéről a 
garanciák hiányát tartja a 
legnagyobb problémának. 
„Gyakorlatilag semmilyen 
konkrét összeg nincs leírva, 
hogy az állam mennyi pénzt 
ad a cégeknek, azok hogyan 
biztosítják a működésüket. 
További probléma az, hogy 
likviditási szempontból még 
rosszabb helyzetbe kerül az 
önkormányzat az intézmény-
hálózat fenntartását illetően” – 
hangoztatta.

PAKUSZA ZOLTÁN sze-
rint a kormányzati szándék 
egyértelmű, központosítás felé 
halad a szektor. „A víz kérdése 
globális, nemzetstratégiai kér-
dés lesz rövid időn belül, így 
nagyon fontos, hogy a víz kö-
zösségi tulajdonban maradjon. 
Nagy a felelőssége a kormány-
nak és a városvezetésnek is, a 
miskolci testületnek egy bian-
kó csekket kell kitöltenie – fo-
galmazott. – Ezért arra kérem 
VERES PÁL polgármestert, 
hogy felelősen tárgyaljon és 
tájékoztassa a testületet azok 
eredményéről”.

NAGY ÁKOS (Fidesz-KD-
NP frakcióvezető) így szólt, 

a frakció meg fogja szavazni 
az előterjesztést. „Szerencsés 
a helyzetünk ivóvíz tekinte-
tében. Ennek megtartása és 
megóvása alapvető feladatunk, 
ezért minden felhatalmazást 
megadunk a városvezetésnek, 
hogy tárgyaljon a témában, hi-
szen közös ügyünk”. Feltette a 
kérdést: tudott, hogy gond van 
a vízműnél, miért nem foglal-
kozott a témával korábban a 
városvezetés? Beszélt arról is, 
hogy Szegeden nyereségesen 
működik a vízmű, megkérdez-
te miért nem tárgyaltak velük? 
VERES PÁL szerint foglal-
koztak a témával korábban is. 
Szegeddel kapcsolatban megje-
gyezte: tárgyaltak az alföldi vá-
rossal, ahol az elmúlt években 
olyan előrehaladott fejlesztése-
ket vittek véghez a vízműnél, 
ami biztosítja számukra ezeket 
az eredményeket.

DEÁK-BÁRDOS MIHÁLY 
(Fidesz) önkormányzati képvi-
selő nem szeretné, hogy olyan 
nehéz helyzetbe jussunk, mint 
Szolnok, ahol le kellett enged-
ni a Tisza-tavat annak érdeké-
ben, hogy legyen víz a város-
ban. „Hallgattam a Velünk a 
Város képviselőinek aggodal-
mait. Kérdezem: akkor miért 
nem aggódnak, mikor hetekig 
folyik el a csőtörések mentén 
a víz? Akkor miért nem ag-
gódnak, mikor néhány köz-
kútról napi szinten teherau-
tókról hordják el a vizet? Vagy 
akkor, mikor tűzcsapokból 
hetekig folyik a víz? Az in-
tegrációra visszatérve: abban 
egyetértünk, hogy a víz köz-
kincs, érték, és azt gondolom, 
hogy a Nemzeti Vízművekhez 
való csatlakozással a miskol-
ci vízmű dolgozói lehetőséget 
kapnak arra, hogy kompenzál-
ják a fizetésüket, a miskolciak 
pedig számíthatnak a hálózat 
fejlesztésére és a biztonságos 
ivóvízre.”

FODOR ZOLTÁN meg-
védte a vízmű dolgozóit, mert 
nem az ő hibájuk, hogy sok-
szor hetekig folyik el a víz egy-
egy csőtörés esetén. Ennek oka 
egyrészt a szárazság, és a ve-
zetékek mozgása, másrészt az 
elöregedett hálózat, melynek 
fejlesztésére sosem jutott elég 
pénz, több mint tíz éve azon-
ban még annyi sem jut rá, mint 
korábban.

NYÍRI LÁSZLÓ hozzátet-
te, tudnak a csőtörésekről, de 
fontossági sorrendet kell fel-
állítaniuk a meghibásodások 
között, és azokat kell először 
javítaniuk, melyek sok felhasz-
nálót érintenek. „Ez az integ-
ráció egy lehetőség, az állami 
szolgáltató egy könnycseppet 
sem fog ejteni értünk. Viszont 
a mostani bizonytalan helyzet-
ben, az elszabaduló energia-
árak miatt, nem látni a jövőt, 
a lehetőségeink szűkek” – fo-
galmazott a stratégiai igazga-
tó. VERES PÁL szerint bár a 
tárgyalás előtt vannak még, de 
egyértelmű cél, hogy a város 
vízszolgáltatását a jövőben is 
biztosítani tudják.

A képviselő-testület munka-
terv szerint legközelebb szep-
tember 29-én ül össze.

MN

A miskolciaknak a miskolci víz az első

A hétfői miskolci közgyűlés elnöksége. Fotó: Horváth Csongor
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Az Y-híd építése egyre látvá-
nyosabb, mára kezd körvo-
nalazódni, hogy fog kinézni 
a híd, ami összeköti a bel-
várost és Martinkertvárost. 
A napokban megérkezett a 
beruházáshoz utólag „hozzá-
rendelt” kerékpárút hídszer-
kezete is. 

Utólag, hiszen az eredeti ter-
vekben kerékpárút nem szere-
pelt. A városvezetés azonban, 
ahogy megismerte a beruhá-
zás részleteit, kérdéseit és tár-
sadalmi-városképi hatásait, a 
miskolciak érdekében együtt-
működést ajánlott a beruhá-
zónak és a kivitelezőnek. Ez az 
együttműködés ki is alakult a 
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt-vel (NIF).

– Ennek köszönhetően kö-
zösen tudtuk áttekinteni, mi-
lyen problémák adódtak az 
Y-hidas projekt kapcsán. Ve-
res Pál polgármesternek, az 
önkormányzatnak több téren 
is sikerült finomítást, javítást 
vagy éppen bővítést kezde-
ményeznie – ismertette a vá-
rosi főépítész, Szunyogh Lász-
ló. – Sokféle aggály és panasz 
érkezett a civil lakosság részé-
ről is. Szerencsére ezeket ér-
vényesíteni, azaz továbbítani 

tudtuk a NIF felé, hogy orvo-
solhassa azokat.

Ilyen pótolandó hiányosság-
nak bizonyult, hogy az erede-
ti tervek szerint csak Szirma 
felé, tehát egyetlen „csator-
nán” lett volna biztosítva a ke-
rülőút a Martinkertváros felől 
a lezárások időszakára. Ami-
nek nagy veszélye, hogy bal-
eset vagy egyéb havária esetén 
megbénul a közlekedés a város-
rész és a belváros között. Ezért 
a városvezetés kezdeményezte, 
hogy épüljön meg idejében a 
másik elkerülőút is, nevezete-
sen a Csokonai utca. Ami így 
nem csak a mostani ideiglenes 

kisegítő szerepét tudja betölte-
ni, de később, a továbbiakban is 
fontos útvonalként szolgálhat 
majd, jelentős szereppel a vá-
ros közlekedési szerkezetében: 
a martinkertvárosiaknak keleti 
irányban egy rövidebb eljutási 
lehetőséget kínálva, másrészt a 
Déli Ipari Park északi részének 
feltárásában segít.

Az aktuális fejleményt ille-
tően tudni kell, hogy a korábbi 
kormányzati tervek nem tar-
talmaztak kerékpáros össze-
kötést Szirma-Martinkertvá-
ros, illetve és a belváros között.

– A XXI. században már zo-
kon vették volna a városlakók, 

hogy a település középpontjá-
hoz ilyen közel eső területről 
két keréken ne juthatnának el 
sehova – utalt a problémára a 
főépítész. – Az erre vonatkozó 
kezdeményezésünkre szintén 
kedvezően reagált a NIF, így 
megteremtődik a kerékpáros 
kapcsolat a felüljáró külön-
böző oldalain elterülő részek 
között. Véleményünk szerint 
a legjobb megoldás szüle-
tik meg: egy önálló kerékpá-
ros kishíd kerül a budapesti 
vasúti vonal fölé, és további 
komplett kerékpáros útvonal 
épül ki egészen a Szinva-par-
ti kerékpárútig. Nem kell a bi-
cikliseknek felkerekezniük a 
felüljáróra, a nagy forgalom-
ban, jelzőlámpás keresztező-
déseken átkelniük. Hanem 
biztonságos, különálló, ren-
dezett, minden más közleke-
dési módtól elválasztott köz-
lekedőfelületen haladhatnak 
majd, elérve innen a város 
minden más kerékpáros cél-
pontját. Bízunk benne, hogy 
a miskolci biciklisek minder-
ről hamarosan saját szemük-
kel meggyőződhetnek és bir-
tokukba vehetik majd – akár 
gyerekek is – ezt a számukra 
kedvező és biztonságos fej-
lesztést.                                      MN

Y-híd: a kerékpáros híd is megérkezett...Y-híd: a kerékpáros híd is megérkezett...

A Miskolci Egyetem idei Ki-
tüntetésátadó Ünnepi Szenátu-
si Ülését szerdán tartották.

– Számtalan eredményt ér-
tünk el az elmúlt években, ame-
lyek nem jöhettek volna létre, ha 
Önök nincsenek – tért ki Hor-
váth Zita rektor a campuson zaj-
ló infrastrukturális és tudomá-
nyos fejlesztésekre. 

Az ünnepélyes ceremóni-
án tiszteletbeli doktori címmel 
ismerték el dr. Maria Nowic-
ka-Skowron nemzetközileg ki-
magasló tevékenységét, amelyet 
a Miskolci Egyetem és a Czes-
tochowai Műszaki Egyetem kö-
zötti szakmai kapcsolatok fej-
lesztéséért kifejtett.

„Professor Honoris” okleve-
let adományoztak dr. Christi-
an Landschützernek a Miskol-
ci Egyetem és a Grazi Műszaki 
Egyetem közötti oktatási és ku-

tatási kapcsolatok megerősítésé-
ben végzett aktív közreműködé-
séért.

A Miskolci Egyetem Díszpol-
gára kitüntetést adományoz-
ták Gabriela Paszkowska, a 
Wroclawi Műszaki Egyetem Bá-
nyászati és Földtani Kara dékán-
helyettesének.

A kutatás és fejlesztés, va-
lamint a gyakorlatorientált 
képzés területén több éves si-
keres együttműködésért a Mis-
kolci Egyetem Kiemelt Támoga-
tója Díjat a 3B Hungária Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-
nek ítélte oda a testület.

Az egyetemi szenátus az elő-
ző tanévben állami kitüntetést, 
tudományos, szakmai vagy köz-
életi díjat elnyert, illetve tudomá-
nyos fokozatot elért oktatóinak 
a munkáját elismerő oklevéllel 
méltatta.

BÓDOGH DÁVID

Az egyetem legjobbjaiAz egyetem legjobbjai

NÉZŐPONT

„Hull a pelyhes dinamit, robbantsuk fel a sulit. 
Minden gyerek arra vár, hogy repüljön a tanár. 
De a tanár nem repül, Suzukival menekül” – 
szavalta valamelyik nap mosolyogva a nyolcéves 
keresztlányom. Rákérdeztem, tudja-e mi az a 
Suzuki. Picit értetlenül nézett rám, majd rávág-
ta, hogy persze, egy kocsi. „Egy elég rossz kocsi” 
– tette hozzá.

Nem kezdenék műelemzésbe, de az talán megállapítható, hogy 
ez a versike multidiszciplináris: a gyerekek Alfred Bernhard Nobel 
leghíresebb találmányát alkalmazva, nagyfokú tolóerőt képezné-
nek, ami az iskolaépület vertikális irányú elmozdulását eredmé-
nyezné – és egyben az előre hozott téli szünetet. Emellett a mondó-
ka fest egyfajta korrajzot is, ahol a tanár és a Suzuki olyan szintű 
tartozékai egymásnak, mint mondjuk Mózes és a kőtáblák.

A sztori szempontjából talán mellékes, hogy az egykori népautó 
olyan márkává vált, amelynek néhány terméke igen csak vaskos-
nak tűnő árcímkével vár az átlagkeresetű vevőkre. A 90-es évek 
végétől nagyjából 15 esztendőn át azonban az megfizethető iga-
vonó autó lexikonpéldájaként élt a köztudatban a Suzuki. Sőt, az 
„olcsójánosság” szinonimája lett a mások anyagi helyzetén élező-
dő nyelvek alatt. A „mi autónk” tipikusan az a jármű volt, aminek 
a hátsó szélvédőjén gyakran láttunk olyan feliratokat, minthogy 
„ne villogj, küzdj!”, vagy „nem vettem, kaptam”.

Ha a mondókát szülő sztereotípia mentén kellene felépítenünk 
a pedagógus mintapéldányát, akkor valószínűleg egy hetek óta el-
tévedt, rovarokon tengődő alaszkai túrázó fizikumát kapná, egy 
60-as évekbeli zuglói kisnyugdíjas szemüvegkeretét, egy porszí-
vóügynök zakóját, egy német mérnök humorát, és egy olyan ki-
szolgált kisautót, amiben a hatvan ló csak a kulcs sokadszori el-
fordítása után nyerít fel. Ez eddig sem túl hízelgő, ám a tömegek 
által elképzelt pedagógus az utóbbi időben kiegészült egy újabb tu-
lajdonsággal: szeret tüntetni.

A gondolatmenet aktualitását természetesen az iskolakezdés 
adja, ami – az utóbbi 2 évet tekintve – talán most indul a legnehe-
zebben az intézmények számára.

Számos hír olvasható, milyen kényszermegoldásokkal akarják 
egyes sulik vezetői kigazdálkodni a fűtésszámlát, a 20 Celsius fok-
ra belőtt osztálytermekről, a szülők felé intézett segélykiáltásokról. 
A legfontosabb probléma azonban az akut tanárhiány. Ez pedig 
nem csak a – kormány által is alacsonynak tartott, és a jövőben 
megoldandó problémaként címkézett – béreknek köszönhető, ha-
nem az oktatók megítélésének is, úgy vélem. Mi, átlagemberek is 
vaskosan benne vagyunk. Mert amíg az a közvélemény a diplo-
más pedagógusokról, hogy „6 órát vannak a fűtött tanteremben, 
majd mennek haza”, meg hogy „még sok is jutott nekik, erre tün-
cikéznek három hónap fizetett szabadsággal”, és amíg nincs tisz-
telete a szakmának, addig egyre több tanár fog menekülni az isko-
lából a Suzukijával.                                                               BÁJER MÁTÉ

Több százan kapcsolódnak 
ki naponta a nemrég meg-
nyílt Horváth-tetőn – hamar 
a miskolciak egyik kedvenc 
közösségi helyeivé váltak a 
tematikus, korosztály sze-
rinti játszóterek.

Két héttel ezelőtt adták át Mis-
kolc legújabb parkját az Avasi Ki-
látó közvetlen közelében. Eleve 
adott volt egy belvárosi „hegy”, 
romantikus sétákra lehetőséget 
adó lépcsősorokkal, pihentető, 
árnyas ligetekkel, zeg-zugos pin-
cesorokkal, majd a tetőre felérve 
várost beterítő kilátással, és per-
sze Miskolc talán legjellegzete-
sebb, legikonikusabb jelképével: 
a kilátóval. Mindez pazar így 
egy „csomagban”, de tegyük a 
kezünket a szívünkre: volt azért 
hiányérzetünk a fenti területek 
kihasználatlansága miatt. Ta-
pasz volt a tájseben az évekkel 
ezelőtt megkezdett vízelvezetők 
rendbetétele, ami azonban lega-
lább megadta az alapját annak, 
hogy nagyobb beruházásokkal 
folytatódhasson ennek a való-
ban kiváló adottságokkal ren-
delkező területnek az élettel való 
megtöltése.

Így jutottunk el a Hor-
váth-tető átadásához, amiről 
– a többségében jogos kritikák 
mellett – rendkívül elismerő-
en beszélnek azok is, akiknek a 
véleménye leginkább számít: a 
miskolci lakosok.

– Szerintem ez most Miskolc 
legjobb játszótere, nagyon szu-
per – lelkendezik Anett látva 

gyermekei örömét. A család-
dal hétköznap jöttek ki a tető-
re, most nincs akkora tömeg, 
mondják, ezért is választották 
ezt az időpontot. Meg hát – te-
szi hozzá – nagyon kíváncsiak 
voltak már a játszóeszközökre, a 
megújult környezetre, a pihenő 
és kilátó pontokra.

– Nagyon örül az egész család, 
hogy átadták végre ezt a fejlesz-
tést, nagyon kellett már a város-
nak egy ilyen – teszi hozzá.

A korosztályok szerint kiala-
kított három játszótér ideális 
kikapcsolódást nyújt a gyere-
kekkel érkezőknek. Anett mel-
lett mások is vallják: hiányzott 
Miskolcról egy ilyen modern, 
minden igényt kielégítő kö-
zösségi tér. Bernadett szerint 

nagyon jó dolog, hogy a szü-
lőknek nem kell a napon áll-
ni, amíg a gyerekek felhőtlenül 
játszanak a legújabb parkban: 
az árnyékos terület kellemes 
kikapcsolódást, feltöltődést 
ígér a felnőttek számára is.

– Szimpatikus a tervezőktől, 
hogy a szülők kényelmére is 
odafigyeltek. A fiatalok szám-
talan ötletes játék közül vá-
laszthatnak, órákat el lehet itt 
tölteni, megkockáztatom, hogy 
egy teljes vasárnap délutánt el 
tudnánk itt tölteni. Úgy tervez-
zük, hogy ki is jövünk majd, 
amíg jó az idő – mondja.

Épült gördeszka- és kon-
dipark is, amit a gyerekek is 
szívesen próbálgatnak. A ku-
tyásokat pedig egy úgynevezett 

agility pálya várja a közel 900 
millió forintból megvalósult 
beruházás területén.

Timi szombaton járt kint a ki-
látónál, bátyja családja látogatta 
meg őket Miskolcon, hozták a 
gyerekeket is, akiknek minden-
képpen meg akarta mutatni az 
új miskolci játszóteret.

– Már délután 4 órától kint 
voltunk, nagy volt a mozgás a 
tetőn, de a kicsik nagyon élvez-
ték minden percét a miskolci 
nyaralásuknak – mondja. El-
mesélte azt is, hogy zárásként 
felfigyeltek a kilátó teraszrészé-
ről szóló zenére, így odamentek. 
– Jó volt látni, mennyien van-
nak kinn a jó időben; így az sem 
zavart már, hogy nehezen talál-
tunk parkolóhelyet. Öröm látni, 
ahogy a táncoló fiatalok között a 
legkisebbek is élvezik a pezsgést. 
Béke és nyugalom van, miköz-
ben egy pezsgő nagyvárost lá-
tunk. A fővárosi rokonok is el-
ismerően beszéltek a játszótérről 
– ígéretet kaptunk, hogy több-
ször látogatnak majd meg min-
ket a jövőben – nevet fel Timi.

KUJAN ISTVÁN

Szívükbe zárták a miskolciak Szívükbe zárták a miskolciak 

Játszótér, szabadidőpark fenn a magasban, a város felett. Fotó: Horváth Csongor

Az új kerékpáros híd fémszerkezete. Fotó: Horváth Csongor

Veszélyben lévő  
fajok: a tanár

Mivel néhány helyen megsérült a járdákat fedő 
speciális műgyanta-kavicsburkolat felszíne, a vá-
ros kezdeményezte a kivitelezőnél a garanciális 
javítások elvégzését. A sétányok burkolata egyéb-
ként rendkívül ellenálló anyagból készült, az át-
adás óta azonban fokozott igénybevételnek és 
kifejezetten nagy terhelésnek volt kitéve. A hibák 
javítása folyamatban van – mondta el érdeklődé-

sünkre a polgármesteri hivatal pályázati főosz-
tályvezetője. Miklós Viktor hozzátette, a vállalkozó 
ötéves garanciát vállalt a területre, ezen belül a ka-
vicsburkolatra is. A kivitelezővel bejelölték a javí-
tásra szoruló pontokat, amit most helyreállítanak. 
Ha a jövőben felmerül még ilyen probléma, akkor 
a vállalkozóval ugyanúgy tudják majd kezelni, mint 
most is.

Az egyik kitüntetésre érdemesült. Fotó: Mocsári László
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Rendkívül nehéz helyzetbe 
hozta az önkormányzatokat 
az energiaválság ténye. Az er-
ről szóló sorozatunkban most 
Cser-Palkovics András, Szé-
kesfehérvár polgármestere szó-
lal meg, fejti ki véleményét és 
osztja meg válságkezelési ter-
veit, intézkedéseit a nyilvános-
sággal. Úgy véli:a baj közös, 
szembe kell nézni a valósággal, 
a megvalósítható ötleteket, 
módszereket át kell venni egy-
mástól, és átadni másoknak.

– A Megyei Jogú Városok 
Szövetsége 25 városának van-e 
nagyobb esélye, alkupozíciója?

– Egymás nélkül sötétben len-
nénk. A szövetség három évti-
zedes múltra tekint vissza, a fel-
adatunk az összefogás, a közös 
megoldás és fellépés. Csak két 
nagy példát emlékeztetőül: az 
adósságkonszolidáció és a Mo-
dern Városok Programja. Volt 
szerepünk benne, nekünk fehér-
váriaknak, de a miskolciaknak is. 
Legutóbb a pandémia és most az 
energiaválság. A 25 nagyváros 
egymás jó gyakorlatát átadja, át-
veszi – pártállástól függetlenül. 
Jelenleg adategyeztetés folyt, au-
gusztus 31-re fejeződött be, utá-
na az egyes városok kéréseit ösz-
szerakjuk és megalapozottan 
tárgyalunk a kormányzattal. En-
gedjen meg egy számsort, mely a 
közvilágítás helyzetét érzékelte-
ti. A számok biztos mások, így a 
Miskolcé is, de az arányok min-
denütt ugyanazok. Nálunk 2021-
ben 300 millió forintba került a 

közvilágítás, idén 700 millióba, 
2023-ban több mint 1,6 milliárd 
lesz, ugyanilyen áramdíjak mel-
lett. Két év alatt így ugrott meg 
csak egy tétel. Vagy mondjuk az 
uszoda villamos energia költsé-
ge 2021-ben 39 millió volt, most 
már több mint 200 millió és jö-
vőre a jelenlegi árak mellett több 
mint 330 millió lesz. Az utóbbi 
egy-két-három hétben nem ér-
keznek árajánlatok. Ez most nem 
az a szituáció, hogy hagyomá-
nyos eszközökkel kigazdálkod-
ható legyen.

– Az energiacsúcstól mit vár-
nak?

– Az európai döntéshozók 
tisztában vannak azzal, hogy az 
energiaválság óriási terheket ró a 
településekre náluk is. Nemcsak 
ők, mi is megszoktuk az alapvető 
szolgáltatásokat. A békére nincs 
ráhatásunk, nem Miskolcról 
vagy Székesfehérvárról fogjuk el-
érni, emberi, gazdasági, pénzügyi 
és jogi következményei azonban 
minket is sújtanak, akárcsak a 
német vagy holland települése-
ket a saját szintjükön. Remélem 
e kérdéssel az energiacsúcs olyan 
mélységgel, súllyal foglalkozik, 
ahogy azt az emberek megélik. 
Elképzelhető, hogy a téli hóna-
pokban Székesfehérváron – de 
akár Miskolcon is, de ebben nem 
vagyok illetékes – nem fognak 
működni átmenetileg az uszo-
dák, a könyvtárak, a művelődé-
si házak, a sportlétesítmények, 
a színházak. Jó lenne elkerül-
ni mindezt, de ehhez át kellene 
gondolni az energiaszankciós 

politikát is. A jövőt illetően pedig 
minél hamarabb szükséges átáll-
ni az energiahatékonyságra, mert 
ennek üzemeltetési és környezet-
védelmi hatása is jelentős. Most 
az önkormányzatok minden for-
rást az üzemeltetésre fordítanak, 
nem jut pénz fejlesztésre.

– A víziközmű fronton hogy 
állnak?

– Most zárult le a Fehérvíz 
gázbeszerzési eljárása ajánlat-
tétel nélkül. Közgyűlésünk tár-
gyaláshoz hatalmazott fel en-
gem ebben a kérdésben, de nem 
hozott még végleges döntést. 
Van egy szeptember 20-i hatá-
ridő, addig tehetünk bizonyos 
lépéseket. Egy szándéknyilat-
kozattal kifejezte Székesfehér-
vár, hogy kész egyeztetni. 2021-
ben még eredményes volt a cég, 
de 2022-ben már több mint 
egymilliárd vesztesége lesz, jö-
vőre meghaladja a 7 milliárdot, 

ezt az önkormányzatok képte-
lenek finanszírozni.

– Testvérvárosaikkal konzul-
tálnak-e ez ügyben?

– Élő a kapcsolat külföldi ba-
rátainkkal. Az augusztus 20-i 
ünnep remek lehetőség arra, 
hogy személyesen is találkoz-
zunk testvérvárosaink küldött-
ségével, elbeszélgessünk és ki-
cseréljük tapasztalatainkat. A 
közös eszmecseréből sok jó 
gondolat, megvalósítható ötlet 
születik. Természetesen most 
szó esett a mindannyiunkat 
érintő energiaválságról. Az er-
délyiek, a lengyelek, a szlovákok, 
a csehek és a finnek őszintén el-
mondták: valamennyiüket mé-
lyen érinti a gázkrízis. Abban is 
egyetértettünk:nem elegendők 
pusztán a lokális, a helyi lépé-
sek. Ugyanezek a jelenségek fi-
gyelhetők meg Hágában, Han-
noverben és Bécsben is.

– Mit tehetnek saját erőből?
– A polgármesterséget csa-

patkapitányi munkának tekin-
tem: 100 ezer fehérvári sorsáért 
vagyok felelős. Mindig ennek 
szellemében cselekszem, szá-
momra ez nem propaganda-
szöveg. Nekem is ez a város az 
otthonom. Megérkezett a való-
ság, szembe kell néznünk vele. 
Ketté választanám a teendő-
ket. A családok mindennapja-
it érintő alap-és közszolgáltatá-
sokat mindenáron működtetni 
kell. Az önként vállalt feladatok 
is hozzátartoznak a komfortér-
zethez, ám átmenetileg a kultú-
ra és a sport terén kénytelenek 
vagyunk korlátozásokat beve-
zetni, ezek nem pótcselekvések. 
A lakosság joggal várja el, hogy 
tudják: mit zárunk be, mi ma-
rad meg? Pár napja hivatalos ér-
tesítést kaptunk a tankerülettől, 
hogy hétvégenként az általános 
és középiskolák tornatermeit 
zárjuk be. A tankerületek más-
hol is hasonló lépéseket fontol-
gatnak, nem lenne meglepetés, 
ha ez Miskolcon is bekövetkez-
ne. A látványsportágak vezetői-
hez fordulok, hogy gondolják át 
a téli versenyeket. Ha Fehérvár 
vagy Miskolc utcáin megkérdez-
nek száz embert: óvodát vagy 
sportlétesítményt zárjunk-e be, 
a válasz ugyanaz lesz.

– Milyen megtakarításra szá-
mítanak első körben, és ez mire 
lesz elegendő?

– A receptet pontosan 70 
éve megadta John Steinbeck 
az Édentől keletre című regé-

nyében: „Amit megtakarítunk, 
olyan, mintha megkerestük vol-
na.” Azaz magyarra fordítva: az 
Édenből kiűzött vagy oda soha 
el nem jutó ember, közösség sor-
sa sem reménytelen. Úgy szá-
molunk: a rendes működésű 
intézményeink esetében 10 szá-
zalékos megtakarítást érhetünk 
el. Két-három hónapos téli leál-
lással 25 százalékkal csökkenhet 
a rezsiköltség. A mi intézménye-
ink rezsiköltségeinek plusz ki-
adása 3-4 milliárdra tehető, de 
ekkor nem szóltam a közszolgál-
tatókról. Sok a bizonytalanság, 
ez se a családra, se a gazdaságra 
nem gyakorol jó hatást. Kulcs-
kérdés a munkahelyek megőr-
zése, nálunk egyelőre talpon van 
a gazdaság. Fontos az alapvető 
szolgáltatások biztosítása. Idei 
költségvetésünk 100 milliárd fo-
rint, de nem ez a fő összeg, mert 
egy-egy beruházással megnő 
vagy lecsökken. Döntő a saját be-
vétel, mely meghaladja a 25 mil-
liárdot, aminek legjelentősebb 
bevételi része az iparűzési adó. 
A szolidaritási hozzájárulással 
egyetértek, azonban aránytala-
nul soknak találom. Más város-
vezetők véleménye is hasonló. 
A számítások alapján 2023-ban 
még növekszik is a mértéke, azt 
javaslom majd, toljuk el a beve-
zetését 2024-ig, hogy levegőhöz 
jussunk. Az önkormányzatiság a 
cselekvőképességről szól, októ-
berig olyan intézkedéseket kell 
hoznunk, hogy ne menjenek 
csődbe az önkormányzatok. 

BUZAFALVI GYŐZŐ

Megérkezett a valóság, szembe kell néznünk vele   

Az FVS és TVP rövidítések-
kel mostantól gyakran fo-
gunk találkozni, ezek azok a 
programok, melyek megha-
tározzák Miskolc jövőképét 
2030-ig. A programokat a 
közelmúltban megvizsgálta, 
és támogatásra alkalmasnak 
találta a megyei önkormány-
zat is, melynek szakemberei 
a polgármester elmondása 
szerint elismerően nyilat-
koztak a dokumentumokról.

Elkészült Miskolc Fenntart-
ható Városfejlesztési Stratégiája 
(FVS) és a TOP Plusz Városfej-
lesztési Programterve (TVP). 
A témával kapcsolatban tartott 
sajtótájékoztatót csütörtök reg-
gel Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere és Miklós Viktor pályá-
zati főosztályvezető.

Az eseményen először a város 
első embere szólt, aki úgy fogal-
mazott az FVS és a TVP esetén 
is olyan programokról van szó, 
melyek meghatározzák a vá-
ros jövőképét, illetve megfogal-
mazzák azokat az irányvonala-
kat és fókuszpontokat, amelyek 
a városfejlesztés szempontjából 
prioritást élveznek. Veres Pál 
emlékeztetett, a projektek elő-
készítése 2020 elején kezdődött, 
célja pedig az volt, hogy a város 
elképzelései találkozzanak nem-
csak a megye terveivel, de azok 
bekapcsolódjanak az Északke-
let-magyarországi Gazdaságfej-
lesztési Zóna (korábban kreatív 
régió) működésébe is.

– Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye területfejlesztési prog-
ramjában korábban megfogal-
mazták azt a stratégiai célt, hogy 
Miskolc tudásközpontként, in-

nováció és kutatásfejlesztésre 
épülő gazdasági központként 
élhetőbb, integráló város legyen. 
Ez azért fontos, mert ezzel pár-
huzamosan a város kiemelt stá-
tuszt kapott, így nevesítették a 
megye területfejlesztési prog-
ramjában, és így az úgyneve-
zett Terület és Településfejlesz-
tési program pluszban (TOP 
PLUSZ) elkülönítettek egy 31 
milliárd 850 millió forintos ke-
retet, amelyre jogosult lesz a vá-
ros. Ennek igénybe vételéhez 
szükséges volt az FVS és a TVP 
programjaink elkészítése, me-
lyek célja nem más, minthogy a 
2021-2027-es uniós programo-
zási időszakra adjunk egyrészt 
konkrét fejlesztési elképzelése-
ket, de ezen túl 2030-ig is tud-
junk konkrét víziót adni a váro-
si fejlesztésekkel kapcsolatban. 
Örömmel mondhatom, hogy 
ezek a programok elkészültek – 
jelentette ki Veres Pál.

A városvezető elmondta, az 
elkészült programokat a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
önkormányzatnak, az irányító-
hatóságnak és a miskolci köz-
gyűlésnek is jóvá kell hagynia 

ahhoz, hogy az önkormányzat 
támogatási kérelmeket nyújthas-
son majd később be turisztikai, 
városfejlesztési vagy akár közös-
ségfejlesztési felhívásokra. „Az 
engedélyeztetési folyamat elin-
dult, és az elmúlt napokban a me-
gyei önkormányzat ki is adta a 
támogatói nyilatkozatát. Eszerint 
a projekt illeszkedik és összhang-
ban van a megyei önkormány-
zat fejlesztési koncepciójával és 
programjával, valamint a megyei 
előzetes integrált területi prog-
ram céljaival” – tette hozzá a pol-
gármester, aki köszönetet mon-
dott Bánné Gál Boglárkának, a 
megyei közgyűlés elnökének és 
a megyei önkormányzat dolgo-
zóinak is. Hozzátette, a projektek 
most az irányítóhatóságnál van-
nak, az ő támogatásukra várnak.

A programok céljait Veres Pál 
és Miklós Viktor közösen ismer-
tette. Eszerint Miskolc fő célja, 
hogy megállítsák a több évtize-
de tartó népességfogyást, hogy 
színvonalas köz- és magánszol-
gáltatásokat biztosítani, hogy 
minőségi munkahelyek jöjjenek 
létre, és hogy jó legyen a városi 
közbiztonság. Emellett kiemelt 

fontosságú cél az is, hogy a város 
a klímaváltozás ellenére is a leg-
élhetőbb magyarországi nagyvá-
ros legyen. Hozzátették, az M30-
as autópálya megépülésének 
köszönhetően tovább erősödik 
Miskolc és Kassa történelmileg 
is szoros kapcsolata gazdasági, 
kulturális és turisztikai szinten, 
és mivel a Via Carpatia közleke-
dési folyosó egyik fontos állomá-
sa Miskolc, így logisztikai szem-
pontból kis felértékelődik a város.

Miklós Viktor arról beszélt, 
amellett, hogy a 2021-2027 uni-
ós programozási időszak fejlesz-
téseire készülnek, 2023 végén 
fog csak lezárulni az előző, 2014-
2020-as időszak fejlesztéseinek 
kivitelezése. – Éppen kiviteli 
közbeszerzés alatt van az Avasi 
kilátó fejlesztése, készülünk az 
Avastető fejlesztésére, több mint 
8 kilométer kerékpárutat léte-
sítünk, megtörténik a Thököly 
úti híd felújítása és szélesítése 
és Miskolctapolcán is számos út 
felújítása fog még megtörténni – 
sorolt néhányat a tervek közül a 
főosztályvezető.

Ehhez jönnek még hozzá – 
folytatta Miklós Viktor – a már 
sokat emlegetett 21-27-es idő-
szak projektjei. Ha a kormány 
megállapodik Brüsszellel még 
idén ősszel, akkor remélhetőleg 
be tudjuk adni az elsődleges tá-
mogatási kérelmeket, akkor el-
kezdődhetnek a TOP Pluszban 
megfogalmazott beruházásaink 
kivitelezése. Ilyen többek között 
a Bogáncs utca továbbfejlesztése, 
további Avastetői beruházások 
indítása, vagy éppen a Népkert 
megújítása – mondta el Miklós 
Viktor.

TAJTHY ÁKOS

Megvan, merre halad majd tovább Miskolc

Veres Pál, Miskolc polgármestere. Fotó:Horváth Csongor

Folyamatosan dolgozik a 
kivitelező a tapolcai őspark 
felújításán. A munkálatok 
alatt a turisztikai attrakciók 
megközelíthetőek marad-
tak, a város azonban foko-
zott óvatosságot kér a láto-
gatóktól.

Folytatás az 1. oldalról

– Az építkezés részeként 
egyszerre két projekt valósul 
meg, egy turisztikai és egy 
úgynevezett „Zöld város” 
projekt. A turisztikai a park-
részt foglalja magában, ez öt-
ven százalékos készültségben 
van. Az organikus parkrész 
az új sétányok tartoznak ide, 
valamint annak kandelábe-
rei, utcabútorai, melyeket már 
legyártották, viszont csak a 
projekt végén fogják őket ki-
helyezni. A másik fejlesztés, 
az jogi értelemben 25 százalé-
kos készültségben van. Ennek 
részeként a Barabits sétányon 
megtörént a közművezetékek 
cseréje, jelenleg a pavilonok, 
és a pergolasor, valamit az új 

burkolat alapozását kezdte 
meg a kivitelező – sorolta Si-
mon Gábor.

Mindemellett a parkban 
elkészült a kivitelező a köz-
művezetékek fektetésével, ha-
marosan kezdődik a munka 
látványos része, az építkezés. 
A Csónakázó tó partfalának 
déli oldala elkészült, a napo-
zóteraszok alapozásánál jár-
nak, északi oldalon viszont 
csak az iszaptalanítás után fe-
jezik be a partfal építését.

Simon Gábor elmondta sok 
panasz érkezett az elmúlt idő-
ben arra is, hogy nincs közvi-
lágítás a Dehmel Nándor és a 
Garas Sámuel sétányon, vala-
mint a játszótérnél. „Bár tény, 
hogy a közvilágítás megújítá-
sa is a projekt része, ezen a te-
rületen nem a kivitelező kap-
csolta le a világítást, hanem 
egy hiba miatt nem világítot-
tak a kandeláberek. A hibát je-
leztük az MVM felé, akik azt 
azóta el is hárították” – tette 
hozzá a politikus.

TAJTHY ÁKOS

Munkaterület még,  
de már látogatható

A megújulandó Tapolca látványterve

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere nem ölbe tett 
kézzel várja a válság végét. Fotó: Székesfehérvár önkormányzata
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Máig sem tudom, miért és 
hogyan, de azokban a kilenc-
venes években szinte a sem-
miből teremtek elő a csoda-
tevők. Elég volt három percig 
két mélytányért balanszíroz-
ni a melleden és máris para-
fenomén lettél. Jöttek az ener-
giát sugárzó gyógyítók, akik 
jó pénzért, kézrátétellel akár 
mellet is nagyobbítottak.

A Déli Hírlap szerkesztősé-
gében kollégám, Gábor azon-
nal felismerte az ebben rejlő 
anyagi potenciált. Elsőre csu-
pán egy régi álomfejtő brosú-
rát adott ki, egy olyat, amit 
már magam is rongyosra la-
poztam. Majd utána, máig 
sem tudom hogyan, felfedez-
te az ukrán Jevtusenko pro-
fesszort, a gyermekgyógyász 
orvost, aki egy Csernobilihoz 
közeli városból Miskolcra jött 
szerencsét próbálni. Gábor és 
felesége lett a messziről érke-
zett gyógyító hazai menedzse-
re. Csodálatos időket éltünk 
akkoriban, semmihez nem 
kértek engedélyt, és az emberi 
hiszékenység határai a csilla-
gos eget súrolták. A lapkiadás 
mellett meghirdettük a gyó-
gyítást minden nyavalyára, 
és már az lett a szlogen, hogy 
nemcsak a fehérköpenyesek 
gyógyítják a betegséget.

Egyébként Jevtusenko va-
lóban rendelkezett különös 
szellemi képességgel. Olyan 
középkorú, koraőszülő, ener-

gikus, kisportolt, szúrós szemű 
ember látszatát keltette. Ha 
nem magam látom, bizonyára 
nem hiszem el, amit a színpa-
don produkált a miskolci isko-
lásoknak a valamikori SZOT 
székházban. Egy tucat fiatalt 
úgy hipnotizált csoportosan, 
hogy közülük egyetlen sze-
mély sem lógott ki a sorból. A 
gyerekek és a felnőttek szin-
te varázsszóra estek transzba. 
Elég volt háromméteres távol-
ságból, egyetlen érintés nélkül 
megpöckölni őket és máris, 
mint valami élettelen krump-
liszsákok hanyatt estek a mö-
göttük álló segítők karjaiba. 
Valahol egy videót is őrzök a 
csaknem kétórás mutatvány-
ról, amelynek leglátványosabb 
részében ledermesztette vagy 
lemerevítette az embereket. 
Majd egyetlen mozdulattal, 
két egymástól kellő távolságra 
lévő székekre fektette ezeket a 
személyeket, miközben a fejük 
és a bokájuk között semmi-
lyen támaszték nem volt. Hi-
hetetlen látvány volt, a fizika 
és a természettudomány ösz-
szes törvényeivel szembe men-
tek a mutatványai.

Sajnálom, ma már nem tu-
dom, merre lehet, de még máig 
is kíváncsi lennék a képességei-
nek fortélyaira. Végül kollégám 
egy valóságos egészségügyi 
centrumot alapított a tudomá-
nyára, nemcsak városunkban, 
hanem Budapesten is.

Miután szabadidejének jó 
részében a vendégem volt, 
még egy különös karácsonyi 
szentestét is együtt töltöttünk 
egy orosz-magyar szótár tár-
saságában. Miután kapott 
egy inget ajándékba, cserébe 
egy öt rubelest adott, hogy mi 
sem maradjunk szuvenír nél-
kül. Közben még plusz viszon-
zásként szegény anyósomon 
is segíteni próbált, enyhe gyó-
gytornával, amelynek a kö-
vetkezményeként két bordája 
megrepedt.

Napközben a bérelt laká-
sában elviselhetetlen illatú 
főzeteket készített, amelyeket 
gyorsan elkapkodtak a páci-
ensei. Igazi élmény volt mind-
annyiunknak, amikor egy sze-
rencsi céges bulin rájött, az őt 
fotózó kollégám dadog. Ér-
dekes volt a felfedezés, mivel 
soha egyetlen szót sem értett 
magyarul. Ott helyben elha-
tározta, hogy kollégámat ki-
gyógyítja a beszédhibájából. 
Ő viszont sokszor látta már a 
transzba esettek visszatérését 
a valóságba, így aztán ijedt-
ségében menekülni próbált. 
Jevtusenko meg a nyomába, 
futva, képregénybe illő módon 
lelassította, lefékezte.

Legközelebb Gyúrcsok Jó-
zsiról és a megbabonázott 
aranyéremmel gyógyító mes-
terről is mesélek. Mindannyi-
an nekünk dolgoztak.

SZÁNTÓ ISTVÁN

A csodatevő Jevtusenko

Már több mint ötven száza-
lékban zöld energiából szár-
mazó szolgáltatást biztosít a 
MIHŐ.

Jelenleg az orosz-ukrán há-
ború következtében Európá-
ban energiaválság alakult ki, 
melynek következményei már 
most érezhetők és a folyama-
tokat előre még megbecsülni 
sem lehet. Ugyan Magyaror-
szág jelentős megújuló ener-
gia-potenciállal rendelkezik, 
de ennek jelenleg csak csekély 
hányadát használja ki. A táv-
fűtés egyik nagy előnye, hogy 
alkalmas különböző megújuló 
energiahordozók befogadásá-
ra is, ezáltal a környezetvédel-
mi előnyein túl csökkentheti 
az importból származó föld-
gázfelhasználását.

Miskolc városa és a MIHŐ 
Kft. már a 2000-es évek elején 
elkezdett arról gondolkodni, 
hogyan tudná a távfűtés fenti 
előnyeit kihasználni-mondta 
Korózs András a cég igazgató-
ja. Ennek az innovatív gondol-
kodásnak és a megvalósult be-
ruházásoknak köszönhetően 
Miskolcon a 100%-os földgáz 
függőség megszűnt, az ener-
giaellátás biztonsága növeke-
dett, mely lehetőséget teremt a 
jelenleg rendkívül magas árú 
gáz alapú hőtermelés jelentős 
részének kiváltására is.

Miskolci Geotermikus Projekt
A miskolci távhőszolgál-

tatásban a megújuló ener-
gia hasznosítása 2008-ban a 
hejőcsabai városrész 319 la-
kásának biogázzal történő el-
látásával kezdődött meg. Ezt 

követően 2011 óta a Kilián vá-
rosrész és a Dorottya utcai hő-
körzetekben a megújuló ener-
gia alapú ellátást biomasszával 
(faaprítékkal) üzemelő kazán-
ház biztosítja, mintegy 1.200 
lakás számára.

A legjelentősebb megúju-
ló energia alapú beruházás a 
Miskolci Geotermikus Projekt 
volt, melynek eredményeként 

2014 óta a két legnagyobb hő-
körzet az Avas és a Belváros 
(összesen 25 ezer lakás) hasz-
nálati melegvíz-ellátásának és 
távfűtésének meghatározó ré-
sze geotermikus forrásból tör-
ténik. A geotermikus rendszer 
képes biztosítani a nyári idő-
szakban az Avas és a Belváros 
melegvíz igényét, valamint az 
enyhébb átmeneti időszakban 

a teljes fűtését is. A fűtési idő-
szak leghidegebb részében vi-
szont szükség van a földgáz 
alapú hőtermelés rásegítésére.

Jelenleg városi szinten már 
több mint 50%-ban megújuló 
energiából származó szolgál-
tatást biztosítunk és évente 25 
millió köbméter földgázt vál-
tunk ki megújuló energiákkal, 
ennek eredményeképpen pe-

dig 50 ezer tonna szén-dioxid-
dal csökken a károsanyag-ki-
bocsátás.

A fűtési rendszerek korsze-
rűsítése

Az energia válság miatt je-
lenleg csökkenő földgáz ellátá-
si biztonság és emelkedő árak 
arra ösztönöznek, hogy tovább 
növeljük a megújuló energia 

arányát a távhőszolgálatásban 
– jelezte a jövőt illetően Korózs 
András. A cég vezetője szerint 
ehhez viszont elengedhetetlen 
a távhőszolgálató berendezése-
inek, valamint a lakosság tulaj-
donában lévő fűtési rendszerek-
nek a mielőbbi korszerűsítése. A 
MIHŐ célkitűzései között sze-
repel a diósgyőri és a bulgárföl-
di hőkörzetek bevonása a geo-
termiával kiszolgált rendszerek 
közé, valamint az elöregedett 
berendezések energiatakaréko-
sabbra történő cseréje. A jelen-
tősebb felújításokhoz azonban 
nagyobb léptékű európai, vagy 
állami támogatásokra van szük-
ség, mivel a MIHŐ ezt önerőből 
nem képes megvalósítani.

A távhőszolgáltatói fejlesz-
tések végrehajtásával párhuza-
mosan a jelenleg még korsze-
rűsítetlen lakóépületek komplex 
energetikai felújítására is szükség 
van, hiszen a lakóépületek nem 
megfelelő hőtechnikai jellemzői, 
a lakásonkénti önálló mérő- és 
szabályozókészülékek hiánya 
túlzott mértékű energiafelhasz-
nálást okoz, ami indokolatlanul 
magas költségeket eredményez. 
A mintegy 32 ezer távhős lakás-
nak közel egyharmada korsze-
rűsített, a további felújításra váró 
lakások korszerűsítését pedig 
mielőbb meg kellene kezdeni, 
melyhez szintén állami források 
biztosítása szükséges.

Amennyiben a távhőszol-
gáltatói és a lakossági rendsze-
rek fejlesztései is megvalósul-
nának akkor Miskolcon akár 
tisztán geotermikus hőener-
giával is lehetne biztosítani a 
távhőszolgáltatást.

MN

Előny a megújuló energia alapú távhőszolgáltatás

A jelentősebb felújításokhoz nagyobb léptékű európai, vagy állami támogatásokra van szükség. Fotó: MIHŐ  

A MiReHu Nonprofit Kft. 
újrahasználati központján 
keresztül 36 használt, de jó 
állapotú, tanszerekkel meg-
töltött iskolatáska jutott el a 
Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjó-
léti Intézménnyel kapcsolat-
ban álló hátrányos helyzetű 
gyerekekhez szerdán.

Tavaly indult el a MiReHu 
Nonprofit Kft. „Ne legyen ne-
héz az iskolatáska” nevű akció-
ja, kettős céllal: népszerűsíteni 
az újrahasználat eszméjét, egy-
ben támogatni a nehéz hely-
zetben lévő családokat.

A cég ügyvezetője, Ladá-
nyi Roland elmondta, hogy 
nem csupán „megmentették” 
a használt iskolatáskákat a ki-
dobástól, hanem tartalommal 
is megtöltötték őket: külön-
böző iskolaszerekkel együtt 
vehették át a darabokat a gye-
rekek. Az iskolatáskákat a cég 
felhívására miskolci lakosok 
és intézmények ajánlották fel. 

Olyanokról van szó, amelyek 
bár használtak, de ez állapotu-
kon alig érzékelhető. A MiRe-
Hu összegyűjtötte, majd kita-
karította, végül eljuttatta őket 
a Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézményhez (MESZEGYI). 
Az akció sikerét az is mutatja, 
hogy tavaly még 15 gyermek 
iskolakezdését tudták így tá-
mogatni, idén viszont már 36 
iskolatáska lépett az akciónak 
köszönhetően az újrahasználat 
útjára. Ladányi Roland végeze-
tül arra hívta fel a figyelmeket, 
hogy a most átadott példányok 
újszerű minőségűek, azonban 
az újrahasználati központban 
további felajánlások vehetők 
át, amelyek enyhén használ-
tabbak, de céljukat ugyanúgy 
ellátják.

A segítség jó helyre érke-
zett meg. Gúr Péter Attila, a 
MESZEGYI igazgatója kifej-
tette, hogy a szervezet csa-
lád- és gyermekjóléti szolgál-
tatásokat is biztosít. Városi 

szinten több ezer gyermekkel, 
több száz családdal állnak így 
kapcsolatban. „Nagyon fon-
tos szakmai szempont, hogy 
az adományokat célzottan 
osztjuk ki. Olyan családokhoz 
jutnak el, akik ténylegesen rá-
szorulnak és a felajánlásokat 
hasznosan, a célnak megfele-
lően hasznosítják” – folytat-
ta. A szakember tapasztalatai 
szerint óriási segítség a tansze-
rekkel megtöltött iskolatáska, 
hiszen az utóbbi évek és a je-
lenlegi helyzet kihívásai miatt 
még nehezebb körülmények 
közé kerültek az egyébként is 
hátrányból induló gyermekek.

Az átadás során Veres Pál 
polgármester azt hangsúlyoz-
ta, hogy a városvezetés egyik 
célja támogatni a rászorulókat, 
ez a mostani nehéz gazdasági 
helyzetben főként igaz. A meg-
pakolt iskolatáskák ezt a célt 
szolgálják. „Azt is célul tűztük 
ki, hogy ha vannak olyan esz-
közeink és erőforrásaink, ami-
ket még hasznosítani tudunk, 
akkor azokból ne legyen sze-
mét” – folytatta, majd hozzá-
tette, fontos minél fiatalabb 
korban elkezdeni a szemlélet-
formálást: „Felhívtuk a gye-
rekek figyelmét, vigyázzanak 
rájuk, hogy ha 1-2 év múlva 
kinövik a táskákat, akkor to-
vábbadhatók legyenek”.

Mindenesetre csütörtökön, 
az első oktatási napon már a 
régi-új táskájukkal a hátukon 
térhetnek vissza az iskolába.

KIRÁLY CSABA

Újrahasznált táskák iskolakezdéshez

Veres Pál az iskolatáska akción. Fotó: Mocsári László



Tavalyi koncertjük jegybevé-
telét ajánlották fel a kórházi 
dolgozók munkakörülmé-
nyeinek javítására.

Nemcsak a tanév kezdete jött 
el szeptemberrel, a megyei köz-
ponti kórháznak szánt adomá-
nyozások is új lendületet kap-
tak a héten. Kedden a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar és a Ro-
tary Club Miskolci Angyalok 
vezetője látogatott az egészség-
ügyi intézménybe, hogy a má-
jusban megtartott jótékonysági 
koncertjük bevételét jelképesen 
átadják a kórház vezetőjének. A 
hét utolsó munkanapján pedig 

egy újabb kulturális esemény 
szervezői tettek hasonló fela-
jánlást.

Grósz Endre, a Miskolci Zsidó 
Hitközség ügyvezetője, alelnöke, 
valamint Deutsch Miklós elnök 
arról tájékoztatta a sajtó képvi-
selőit, hogy tavaly novemberben 
koncertet szerveztek a Művésze-
tek Házában, ahol a Budapest 
Klezmer Band szórakoztatta a 
közönséget. A jótékonysági ren-
dezvényen gyűjtött felajánlást a 
hitközség kiegészítette, így most 
1 millió forinttal tudják támo-
gatni a kórház munkáját.

– Szeretnénk kicsit megola-
jozni a magyar egészségügy 

kerekét, hiszen mi magunk 
is tudjuk, hogy sok problé-
mával küzdenek a kórházak. 
Amiben lehet, segítjük, támo-
gatjuk őket a túlterhelt dol-
gozókat – fogalmazott Grósz 
Endre, aki elárulta, már dol-
goznak a jótékonysági kon-
cert újbóli megszervezésén, a 
tervek szerint még idén sort is 
kerítenek rá.

Révész János, az egészségügyi 
intézmény főigazgatója elmond-
ta, a gyakorlatukhoz híven a fel-
ajánlott összeghez a kórház is 
hozzátesz még ugyanannyit. A 
dolgozók munkakörülménye-
inek, környezetének javítására 
fordítják majd a pénzt.

– Két fontos beruházásunk 
is van: felújítjuk a nővérszállót, 
és még tart a Gyermekegész-
ségügyi Központ sürgősségi 
osztályának rekonstrukciója 
– ezekhez vásárolunk további 
műszereket, berendezéseket, 
bútorokat – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón meghív-
ták a kórház Támogatók Társa-
ságába Grósz Endrét is – De-
utsch Miklós már korábban 
taggá vált.

KUJAN ISTVÁN
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Fokozott ellenőrzést tartott 
szerdán az Újgyőri főtéren és 
annak tágabb vonzáskörzeté-
ben a Miskolci Önkormány-
zati Rendészet (MIÖR).

Egy-egy ilyen megnövelt 
erejű fellépés során a köz-
tisztasági szabálysértésekre, 
a közterületi szeszesital-fo-
gyasztásra, a garázdaságokra, a 
csendháborításra és mindazon 
jogsértésekre is készek lecsap-
ni a járőrök, melyekbe az épp 
szemügyre vett városrészben 
belebotlanak.

A MIÖR igazgatója emlé-
keztetett: az intézkedés alá 
vont személyekkel szembeni 
fellépés körülményeinek rög-

zítésére, így képi és hangfelvé-
tel elkészítésére is lehetőségük 
van munkatársainak. Majd az 
Újgyőri főtéren túlmenően az 
Andrássy, a Torontáli, a Gö-
rögszőlő, az Avar, a Bíró és a 
Károly utcákra kiterjedő fel-
derítés kapcsán Vincze Csaba 
a MIÖR Győri kapui központ-
jában az önkormányzat egyen-
ruhásait a területekre vonatko-
zó instrukciókkal is ellátta.

– A délutáni órákban az ita-
lozással egyenes arányban vá-
lik egyre inkább jellemzőbbé 
az agresszivitás – ezt a szak-
ember már stábunknak ecse-
telte a helyszínen. Hozzátette: 
az elmúlt egy évben a fokozott 
ellenőrzéseknek köszönhetően 
szignifikánsan csökkent az Új-
győri főtér környékén elköve-
tett jogsértések száma.

– Természetesen ez nem je-
lenti azt, hogy a rendészet meg-
nyugodhat. Éppen ezért meg-
próbálunk a frekventáltabb 

helyeken a megfelelő napsza-
kokban fokozott ellenőrzést 
biztosítani. Ilyenkor a szokott-
nál is nagyobb erővel vagyunk 
kint – hangzott el a szervezet 
vezetőjétől, aki szerint mun-

katársai ezen alkalmakkor az 
MVK jegyellenőreinek is jelen-
tős segítséget tudnak nyújtani a 
közeli villamosmegállónál.

Vincze Csaba hangsúlyozta 
még, hogy a családi házakra 

jellemző jogsértésekre is oda-
figyelnek. Így például a járda 
felé kihajoló ágakat és galy-
lyakat is kémlelik a rendészek 
– sőt, a porták elé nagyobb 
mennyiségben kihelyezett 

szemét vagy építőanyag sem 
kerüli el tekintetüket. Mind-
emellett az ebtartási szabá-
lyokat megsértőkkel szemben 
is empatikus, viszont hatá-
rozott fellépést tanúsítanak a 
járőrök.

A rendészeti igazgató a 
csendháborítás kérdésének 
kapcsán rámutatott: a szo-
kottnál nagyobb hangerejű 
kommunikáció ugyan jogo-
san lehet zavaró egyesek szá-
mára, ugyanakkor nem meríti 
ki a csendháborítás szabály-
sértését, ennek nyomán pedig 
kollégáinak sincs különösebb 
beavatkozási lehetősége az 
efféle esetekben.

BÓDOGH DÁVID

A MIÖR szerint javul a helyzet, de akad még mit tenni

Az Újgyőri főtéren és környékén fokozott ellenőrzést tartottak. Fotó: Horváth Csongor

Deutsch Miklós, Révész János és Grósz Endre. Fotó: Juhász Ákos

A szerdai ellenőrzésen részt 

vett még a Miskolci Rendőr-

kapitányság közrendvédelmi 

állománya, de a polgárőrök ré-

széről is érkezett erősítés.

Többször megesett már, 

hogy egy-egy itteni garázda-

cselekmény tettenérése kö-

zepette körözés alatt álló sze-

mélyt fogtak el a MIÖR-ösök.

Parcellabővítés, hűtőcsere, 
energetikai korszerűsítés, 
továbbá a ravatalozó részle-
ges felújítása és a közműhá-
lózat továbbfejlesztése – ez 
vár ősszel az északi város-
rész sírkertjére.

A Szentpéteri kapui temető 
bővítése 2019-re tekint visz-
sza. – Amikor már a sírhelyes 
temetkezés lehetősége végessé 
vált, az önkormányzat kezde-
ményezte a parcellabővítések 
és a kapcsolódó közműfejlesz-
tések terveztetését – mondta 
el megkeresésünkre Badány 

Lajos alpolgármester, a körzet 
önkormányzati képviselője a 
temetőfejlesztés első üteme 
kapcsán.

Eszerint három parcellán 
négyszázhuszonöt kopor-
sós és hatszázkettő darab ur-
nás temetkezési hellyel bővül 
a sírkert, ami huszonöt évre 
biztosít elegendő területet a 
nyughelyek számára.

– Ehhez kapcsolódóan köz-
művesítésre és az ivóvízháló-
zat kiépítésére is sor kerülhet. 
Három darab vízvételi lehető-
séggel és négy belső aszfaltos 
úttal lesz több. Kiépítünk egy 

zárt csapadékhálózatot is: az 
új parcellák és a temető nyu-
gati oldalának vízelvezetését 
övárokkal oldják majd meg a 
szakemberek. A fejlesztés ezen 
túlmenően kiterjed még a köz-
világítási oszlopok telepítésére 
– vázolta fel a jövőbeni mun-
kálatokat a városvezető.

Részlegesen megvalósulhat 
a ravatalozó felújítása is. A hű-
tőberendezéseknél pedig a leg-
szükségesebbnek ítélt esetek-
ben a gépek cseréjét is magába 
foglalja a fejlesztés. – A vasbe-
ton szerkezetének javítását, a 
bádogozási munkákat, az aj-
tók és ablakok cseréit, a beton 
térdfalak javítását és nem utol-
sósorban a meglévő irodaépü-
let fűtéskorszerűsítését is elvé-
gezzük – taglalta Badány Lajos, 
majd hangsúlyozta: a meglévő 
több mint negyvenéves nyí-
lászárók cseréje energetikailag 
hatékonyabbá teszik majd a te-
mető épületét.

A nettó kétszázötvenmillió 
forintba kerülő kiviteli mun-
kák előreláthatóan december 
31-ig tartanak majd.

BD

Bővítik a Szentpéteri kapui temetőt 

Milliós adomány a hitközségtől

A 144 évvel ezelőtt történt 
tragikus áradásra, mely az 
akkori Miskolc nagyobb ré-
szét elpusztította, a hagyo-
mányoknak megfelelően 
a Szent Anna téren emlé-
keztek.

A 1878-as árvíz 144. év-
fordulójára emlékezett Mis-
kolc önkormányzata szer-
dán. Amint az ismert, 1878. 
augusztus 30-án az egész or-
szágot érintő esőzés elérte 
Észak-Magyarországot. Az 
esőzés mértéke felduzzasz-
totta Szinva és a Pece patako-
kat, és azok 1878. augusztus 
31-én medrükből kilépve el-
pusztították Miskolc belváro-
sának nagy részét. A termé-
szeti katasztrófa 277 miskolci 
életét követelte.

A nagy miskolci árvíz ál-
dozatainak emlékére 1928-
ban állítottak emlékművet 
Szent Anna téren, azóta au-
gusztus végéhez közeledve 
évről-évre itt rója le kegyele-
tét Miskolc közönsége.

A megemlékezés végén Mis-
kolc önkormányzata nevében 
Varga Andrea alpolgármester, 
valamint pártok, civil szerve-
zetek, egyesületek képviselői 
helyeztek el koszorúkat az em-
lékműnél.                               T. Á.

Pedig ezt gondolhatta az a 
fiatalember, akit a Miskolci 
Önkormányzati Rendészet 
munkatársai értek tetten a 
helyszínen, közterületi al-
koholizálás közben.

A Horváth-tetőn a közel-
múltban átadott játszótér és 
pihenőpark bekerült a Mis-
kolci Önkormányzati Ren-
dészet (MiÖR) kollégái által 
rendszeresen felügyelt hely-
színek közé. „Éppen ezért 
szinte folyamatosan van je-
len rendész járőr a területen” 
– tudtuk meg Vincze Csabá-
tól, a szervezet igazgatójától.

A hétvégén a járőr észlel-
te, hogy egy férfi a helyszí-
nen, közterületen fogyaszt 
szeszesitalt, ami tiltott. In-
tézkedtek ellene, szabály-

sértési eljárást indítottak 
vele szemben.

Ezt követően a fiatalember 
elindult, hogy beszálljon egy 
autóba és elinduljon azzal. A 
rendészek figyelmeztették, 
hogy ittas és nem szabad ve-
zetnie. Annyiban eleget tett 
a felszólításnak, hogy bár be-
ült a járműbe, de nem indult 

el vele. Közölte: megvárja, 
míg elmennek a rendészek, 
és akkor hajt el – idézte fel a 
történteket Vincze Csaba.

Végül ezt sem tette meg, 
hanem egyszer csak elindult, 
így a MiÖR kollégái sem tud-
ták megakadályozni az újabb 
szabálysértés elkövetésében 
– ahogyan megállítani sem, 
hiszen ittas vezetés esetén in-
tézkedni csupán a rendőrség-
nek van lehetősége.

Követték az illetékest, köz-
ben pedig folyamatosan tájé-
koztatták a rendőrséget. Egy 
közeli társasháznál megállt 
autójával a fiatalember, ki-
szállt a járműből, a rendészek 
pedig feltartották, míg a ren-
dőrök megérkeztek a hely-
színre, hogy intézkedjenek.
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Az 1878-as nagy miskolci árvíz 
áldozatai előtt tisztelegtek...

Nem lehet szabadtéri kocsma  
a felújított Horváth-tető

A megemlékezésen részt vett Varga Andrea alpolgármester és Si-
mon Gábor, a Velünk a Város frakcióvezetője is. Fotó: Horváth Cs.

Vincze Csaba

Elkezdődtek a földmunkák is a fejlesztésre váró Szentpéteri kapui te-
metőnél. Fotó: Horváth Csongor



A helyi Lapozót szerdán ad-
ták át, az ötlet egyébként az 
ország több nagyvárosában 
nagy sikernek örvend.

Vegyél el egy könyvet, te-
gyél be helyette egy másikat– 
az ötlet egyszerű, és az ország 
több nagyvárosában nagy si-
kernek örvend. Miskolcon is 
felavatták az első, úgynevezett 
Lapozó könyvcserepontot, a 
Tudomány és Technika Há-
zánál.

Használt, antikváriumi da-
rabok és új kötetek egyaránt 
megtalálhatóak a polcokon. 
Az ötletet megvalósító vállalat 
első lépésként kétszáz könyv-
vel töltötte fel az olvasóállo-
mást – mondta el a Miskolc 
Televízió Híradójának Bistey 
Attila, a Libri Bookline Zrt. PR 
koordinátora.

– Maga a program több 
funkciót is megenged. Egy-
részt, hogy helyben olvassák a 
loátogatók a könyveket, más-
részt, hogyha éppen erre jár 
valaki, megtetszik neki egy ki-
advány, akkor el is viheti azt, és 
meg is tarthatja. Ebben az eset-
ben annyit kérünk, hogy he-
lyette hozzon egy másik köny-
vet annak érdekében, hogy a 
könyvcserepont szép és aktív 
szerepet tölthessen be a helyi 
kulturális életben – mondta.

A Tudomány és Technika 
Házánál egyébként is mindig 
történik valami. Most éppen 
energiahatékony közvilágítás 
kiépítése van folyamatban. A 

teret örökbe fogadó és a házat 
működtető vállalkozó pedig 
ezt a kezdeményezést is öröm-
mel karolta fel és adott otthont 
a Lapozó saroknak.

– Az, hogy a kultúrának 
bármelyik szeglete, különö-
sen az én szívemhez nagyon 
közel álló könyv keres itt ma-
gának, számomra egyértel-
mű volt, hogy ebben nekünk 
partnereknek kell lennünk 
és segítenünk kell a kezde-
ményezést. Hiszem, hogy so-
kan gondolják még úgy ve-
lem együtt, hogy a printnek, 
a kézbe fogható, nyomtatott 
könyvnek még van jövője – 
mondta el Hajdú László, a 
Tudomány és Technika Háza 
tulajdonosa.

Az olvasást népszerűsítő 
kezdeményezést a miskolci ön-
kormányzat is támogatta. Ez-
által a kultúra egy újabb szín-
foltja jött létre a Tudomány és 

Technika Házánál – jelentette 
ki Fedor Vilmos polgármesteri 
megbízott.

– Valóban egy új kulturá-
lis térben gondolkodunk, amit 
nem nekünk kellett megterem-
teni, létrejött valamikor egy tér, 
aminek egyik oldalán látjuk a 
Kálvária-dombot és a múzeu-
mot, másik oldalán a Népkertet, 
a sportcsarnokot, a könyvtá-
rat és a Tudomány és Techni-
ka Házát. Ez utóbbi már nem 
úgy működik mint sok-sok év-
vel ezelőtt, ennek az épületnek 
a tulajdonosa azt tűzte ki célul, 
hogy a miskolci kultúrát kíván-
ja szolgálni – mondta.

Az országos könyves prog-
ram tavaly indult el. A háló-
zat pedig idén tovább bővült. 
Az ötletgazdák bíznak benne, 
hogy Győr, Pécs és Debrecen 
után a Lapozó program Mis-
kolcon is sikert arat majd.

KÓRÓDI TÍMEA-TAJTHY ÁKOS

A Miskolci Nemzeti Szín-
ház bicentenáriumának 
alkalmából hirdetett drá-
mapályázat győzteseit 
kedden felfedték.

Hosszú és többször elha-
lasztott bejelentésen van túl 
a teátrum művészeti taná-
csa. Béres Attila szerint ez 
azért alakulhatott így, mert 
nagyon alapos döntést akar-
tak hozni. A színházigazgató 
hangsúlyozta: a kétszázadik 
évfordulóra írt színdarab a 
színháztörténet része lesz.

Mint az a sajtótájékoz-
tatón kiderült: a felhívásra 
egészen misztikus módon 
pontosan kettőszáz pályamű 
érkezett be. A nem akármi-

lyen numerológiai össze-
függésen túl az eredményt 
kihirdető direktor további 
okot adott a meglepődésre, 
miután elárulta: nem egy, 
hanem két első díjjal kitün-
tetett darabról van szó.

Perczel Enikő, Enyedi Éva 
és Lőrinczy Attila drama-
turgok előválogatását kö-
vetően a zsűri – amelyet 
Lőrinczy Attilán kívül a 
Miskolci Nemzeti Színház 
művészeti tanácsának tagjai 
(Béres Attila, Keszég Lász-
ló, Rusznyák Gábor, Szabó 
Máté, valamint Szőcs Artur 
rendezők) alkottak – az ere-
detileg egyösszegű tízezer 
helyett öt-ötezer eurós fődí-
jat ítélt oda.

Mindezek nyomán Ko-
mán Attila Kornél című mű-
vére esett az egyik választás, 
míg Zemlényi Attila és Ka-
bai Lóránt műve, a Vasgyári 
eklógák lett a pályázat má-
sik nyertese. Mindkét da-
rab először felolvasószínhá-
zi előadásként lesz látható a 
Miskolci Nemzeti Színház 
következő évadának reper-
toárjában.

BÓDOGH DÁVID

Vendégségben Miskolcon 
programsorozat húsz év 
után folytatódik-Fedor Vil-
mossal és új vendégekkel.

Az ország legismertebb 
művészei, közéleti személyi-
ségei, sportolói látogattak el 
városunkba egykoron a gyor-
san országosan is ismertté 
váló programsorozat kere-
tében, ahol egy hétvége alatt 
teljesen személyre ,egyénre 
szabott „ismerd meg az is-
meretlen Miskolcot” élmény-
programon vettek részt.

A Vendégségben Miskol-
con vendégei voltak már töb-
bek között: Koncz Zsuzsa, 
Geszti Péter, Göncz Árpád, Te-
mesvári Andrea, Kepes And-
rás, Gregor József. A program-
sorozatnak is köszönhetően 
kezdett megváltozni az ezred-
fordulón a Miskolcról alkotott 
negatív kép.

A program házigazdája, 
megteremtője, moderátora 
Fedor Vilmos. A számos Mis-
kolc könyv szerzője, a város 
kulturális ügyeinek polgár-
mesteri megbízottja. Most 
egy lokálpatrióta támoga-
tói körnek köszönhetően – 
amelyet dr. Hajdú László Pro 
Urbe díjas, a Technika Háza 
tulajdonosa szervezett – foly-
tathatja a Vendégségben Mis-
kolcon sikersorozatát.

A koncepció változatlan: 
az ország legismertebb kultu-
rális személyiségei, sportolói, 
közírói látogatnak el hozzánk 
egy hétvégére.

Az első, 2020 után most újra 
megrendezendő programot 
a Cinefesttel közösen szerve-
zik, Molnár Piroska, a Nemzet 
Színésze, a fesztiválon Életmű 
Díjat átvevő művész számára 
szeptember 9-10 én. Molnár 
Piroska olyan filmekben ját-
szott-rendkívül gazdag színhá-
zi pályafutása mellett – mint 
az Indul a bakterház, a Sose 
halunk meg, a Szamba, a Csi-
nibaba, a Meseautó, az Állítsá-
tok meg Terézanyut!, a Sorsta-
lanság, A nagy füzet és a Liza, a 
rókatündér. Megyénkben szü-
letett – Ózdon – és számtalan 
díja között ott a Déryné díj – a 
Miskolcon nyugvó legnagyobb 
magyar színésznőről elnevezett 

elismerés. A Nemzet Színésze 
címet tizenketted magával vi-
selheti-ez az örök páholy létszá-
ma, amely nem bővülhet.

Fedor Vilmos arról beszélt, 
hogy bár húsz év alatt na-
gyot fordult a világ, de hisz 
benne, hogy Miskolc törté-
nelmi, kulturális vonzereje, 
bája, nem csökkent, sőt nőtt, 
és mindez az új sorozat moz-
gatórugója is lehet. Dr. Hajdú 
László szerint most újra nagy 
szükség van arra, hogy Mis-
kolc reflektorfénybe kerül-
jön, olyan „kulturális nagy-
követei” legyenek, mint a 
kétezres évek elején voltak.

Molnár Piroska részt vesz a 
Cinefest rendezvényei a szep-
tember 9-i hétvégén és szom-
baton ismerkedik a város azon 
nevezetességeivel, amely sora 
meglepetés lesz számára is.
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Kétszáz pályaműből hirdettek eredményt. Fotó: Horváth Csongor

Molnár Piroska, a Nemzet Színésze

Lapozó könyvcserepontot avattak

Megvannak a győztesek

Újra, húsz esztendő után:  
Vendégségben Miskolcon!

Első ízben augusztus utol-
só hétvégén rendezték meg 
a Szinva Örökség Napokat 
Miskolcon. 

A hagyományteremtő cél-
lal megrendezett három na-
pos közösségi rendezvényt és 
fesztivált Fedor Vilmos pol-
gármesteri megbízott, a ren-
dezvény megálmodója, ala-
pítója és Bartha György, a 
Velünk a Város önkormány-
zati képviselője értékelte 
a Miskolc Televízió Kilátó 
című műsorában.

Ahogyan arról korábban 
beszámoltunk, az esemény 
részeként kiállítást, konfe-
renciát, közösségi programo-
kat is szerveztek, augusztus 
28-án szombaton pedig Szin-
va völgyében hét helyszínen 
tehetséges miskolci gyerekek 
és felnőttek mutatkoznak be, 
táncosok, zenészek, bábosok 
és énekesek váltották egymást 
a színpadokon. Fedor Vil-
mos a műsorban leszögezte, a 
Szinva Örökség Napok éppen 
olyan lett, mint amilyennek 
megálmodták.

A rendezvény mellé álltak
– Ez köszönhető egyrészt a 

szervezőknek, az MKK mun-
katársainak, és annak a sok 
civil szervezetnek, magánsze-
mélynek, zenésznek, művész-
nek, aki a rendezvény mellé 
állt, de köszönhető a miskol-
ciaknak, a látogatóknak is, 
akik úgy fogadták ezt a for-
málódó új fesztivál, mintha 
már évek óta megrendeznék, 
érezni lehetett, hogy min-
denki a magáénak érzi. És ezt 

jól is érzik, augusztus utol-
só hétvégéjén megszületett 
valami, ami a miénk. Nem 
máshonnan hoztunk ide va-
lamit, amit az ország huszon-
hét helyén megrendeznek, 
hanem megalkottunk együtt 
egy olyan fantasztikus dol-
got, amire ha valaki kíváncsi, 
Miskolcra kell jönnie, hogy 
megtekintse – részletezte Fe-
dor Vilmos, aki hozzátette, 
ez a rendezvény egyszerre 
ünnep a város legfontosabb 
vízfolyásának, a Szinvának, 
és a Szinva-völgye lakóinak. 
„Ez a rendezvény nemcsak a 
kultúráról szól, hanem Mis-
kolc és az itt élők múltjáról 
is. Az ipar történetéről: a pa-
pírgyártástól a kohászaton át 
a diósgyőri gépgyárig. Ez az 

emberek jelenlétének a tör-
ténete, akik sok ezer évvel 
ezelőtt érkeztek ide, a Szin-
va völgyében. Ez a kiala-
kuló fesztivál maga a város 
története – összegzett a pol-
gármesteri megbízott.

Nyitott szívvel
Fedor Vilmos köszönetet 

mondott mindenkinek, fel-
lépőknek, szervezőknek és 
a rendezvényekre kilátogató 
miskolciaknak is, mint mond-
ta, jó volt látni, hogy a város 
nyitott szívvel fogadta ezt a 
speciálisan Miskolcnak szóló 
programot.

Bartha György úgy fogal-
mazott: a fesztivál közösség-
teremtő erejéről beszélt. Meg-
említette, hogy a rendezvény 

második napján szemétsze-
dést is szerveztek a Szinva 
mentén, melyen több tucat 
miskolci dolgozott együtt, 
annak érdekében, hogy meg-
tisztítsák a patak medrét, ösz-
szesen huszonegy köbméter 
szemetet szedtek össze.

A beszélgetés végén a Szin-
va Örökség Napok alapítója 
hozzátette, a fesztivált ter-
veik szerint jövőre is meg-
rendezik augusztus végén – 
azért ekkor, hiszen 1878-ban 
augusztus végén volt a nagy 
miskolci árvíz, amely az ak-
kori város nagy részét el-
pusztította. A rendezvényen 
– ahogy idén is – minden év-
ben megemlékeznek majd a 
tragédiáról is.

TAJTHY ÁKOS

Több, mint fesztivál, a város maga

Fedor Vilmos és Bartha György a Miskolci Televízióban. Fotó: Horváth Csongor

Azonnal birtokba vették a Lapozót. Fotó: Juhász Ákos

A mai Magyarország 
első állandó színtársula-
ta 1823. augusztus 24-én 
kezdte meg működését 
Miskolc városában, a Dé-
ryné utcában, a teátrum 
mai épületének szom-
szédságában. A jövőre 
kétszáz esztendős intéz-
mény másfél évvel ezelőtt 
hirdette meg pályázatát.
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A fogyókúra elkezdésekor ingyenes a mérés. Ha túlsúlyos, szív-érrendszeri beteg-
séggel küzd, magas a vérnyomása vagy a koleszterinszintje, refluxbetegsége van, 
nem esik teherbe, PCO-szindrómás, akkor keressen minket bizalommal! Erősítse 
meg immunrendszerét!

Fogyás orvosi felügyelet mellett!  

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

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

INGYENES ÁLLAPOTFELMÉRÉST,  
TANÁCSADÁST BIZTOSÍTUNK  

DR ISPÁNY MARIETTA RENDELÉSÉN.

NYÍLT NAPUNK DÁTUMA: 
2022. szeptember 9., 16. 
Helyszín: Miskolc, Arany János utca 9. 1/1

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

Hirdetés

Feltétel: műszaki végzettség,  
műszakirajz-olvasási készség. 

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu 

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft. munkatársakat keres

SZERSZÁMLAKATOS és  
CNC-MARÓS munkakörbe.   

munkakörbe.

Tel.: +36 20 488 6007  
(H-P: 7-15 h)

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra | 
| Közélet | Ajánló |  
| Aktuális | Sport | 

| Világ | 

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhirdetésüket 
kedvezményes áron a Mis-
kolci Naplóban hétköznap 
8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.

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

E-mail: info@mikom.hu

Itt a szeptember, és vele együtt 
a lehetőség, hogy kis lépések-
ben alapozzuk meg a tökéletes 
idomokat jövő nyárra.

Ha évszakot kellene kötni a 
fogyókúrához, valószínűleg a 
tavasz lenne a befutó: aki a hi-
deg hónapokban túl sokszor 
kotorászott a hűtőben, az má-
jusban már stresszesen tekint 
a strandidőszakra. A bikini-
ből kibuggyanó hurkák és az 
övrészre ráereszkedő pocak 
rémképe sokakat sarkall arra, 
hogy kiváltsák az év első fit-
neszbérletét, majd különböző 
önsanyargató rohamdiétákkal 
próbálják ellensúlyozni a téli 
lustálkodás eredményeit.

A testépítésben korábban 
megkérdőjelezhetetlen formu-
la volt, hogy ha izomtömeget 
akarunk növelni, ahhoz a tél 
a megfelelő évszak, a fogyás-
nak, szálkásításnak viszont a 
tavasz kedvez. Mára ezt a sza-
bályt is kikezdték: télen is lehet 
hatékonyan súlyt csökkenteni, 
csak másképp, mint nyáron 
tennénk azt.

Ennek oka a szervezetünk 
működéséből ered: télen ugyan-
is nagyobb az étvágyunk. A 
melatonin nevű hormon fele-
lős azért, hogy jelezze a testnek, 
ideje aludni térni. Ennek a hor-
monnak a termelése megnő a 
mérséklődő napfény hatására, 
a folyamat pedig hatással lehet 
az étvágyunkra is. Emellett ke-
vesebb D-vitaminhoz jut a szer-
vezetünk, aminek hiánya hát-
ráltatja a zsír lebontását, viszont 

támogatja a raktározását: ergo 
a bevitt kalóriák nagyobb része 
alakul zsírpárnává.

Ha azonban eldöntöttük, 
hogy kis lépésekkel haladva, 
már ősszel elkezdjük a felké-
szülést a következő strandsze-
zonra, a fenti körülményeket 
ellensúlyozni lehet néhány apró 
trükkel a siker érdekében. Pél-
dául vegyünk magunkhoz kel-
lő mennyiségű D-vitamint tab-
letta formában. Ez segít a zsírok 
lebontásában. Emellett figyel-
nünk kell a szénhidrátokra is: 
a hormontermelődés miatt le-
het, többet kíván a szervezet, 
viszont válasszuk meg, milyen 
tápanyaggal csillapítjuk az éh-
ségünket. Rizs helyett együnk 
párolt, vagy kevés olajjal sütött 
szezonzöldségeket, például sü-
tőtököt, a fehér lisztből készült 
kenyeret, tésztát pedig cserél-
jük le szénhidrát-csökkentett 

termékekre, burgonyachips he-
lyett pedig nassoljunk mondjuk 
zabchipset. Legjobban azonban 
a forró, cukros italokkal kell vi-
gyáznunk. Egy pohár melenge-
tő tea, gőzölgő kakaó, vagy tü-
zes forralt bor jól eshet csípős 
hidegben, viszont a bennük el-
kavart cukor hamar tönkre vág-
hatja az összes, karcsúsodásra 
tett erőfeszítésünket. Ha nem 
szeretjük az üres teát, használ-
junk inkább egy kevés mézet, 
de a fogyás szempontjából a leg-
jobb, ha olyan természetes éde-
sítőszert használunk, mint a ste-
via-készítmények.

Jó tanácsokat és komplett fo-
gyókúrás terveket bőven talá-
lunk az interneten, válasszunk 
kedvünkre valót, de ha nagyobb 
mértékű fogyást szeretnénk el-
érni, ne vágjunk bele egyedül, 
kérjük dietetikus segítségét! 

BÁJER MÁTÉ

Diéta ősztől a strandszezonig

Éhségünket ezekkel csillapítsuk. Fotó: pixabay

A nyár elmúltával nő a 
szervezetünkre nehezedő 
terhelés is. Ilyenkor nem 
árt támogatni immunrend-
szerünket a kórokozókkal 
szemben.

Télen a költöző madarak-
nak ennivalóra van szüksé-
gük, így a melegebb éghajlatú 
Afrika felé veszik az irányt. A 
medvék téli álmot alszanak, 
így húzzák ki a szűkös évsza-
kot. Nekünk pedig egészséges, 
jól működő immunrendszer 
kell ahhoz, hogy elkerüljenek 
minket a szeptembertől meg-
szaporodó betegségek.

Az immunrendszer tulaj-
donképpen egy olyan „tűz-
fal”, ami védi a szervezetün-
ket a környezetünkben lévő 
kórokozókkal szemben. Azt, 
hogy mennyi fenyegetésnek 
vagyunk kitéve minden nap, 
nem is sejtjük addig, amíg jól 
működik az immunrendsze-
rünk. Ezt a természetes védő-
hálót sejtek, szövetek, szervek 

és a keringésben lévő mole-
kulák összetett rendszere al-
kotja, így veszi fel a harcot a 
szervezetünkbe kerülő fenye-
getésekkel szemben. Ebben 
pedig akár tudatos segítséget 
is nyújthatunk számára.

Az immunerősítést legké-
sőbb ősszel érdemes elkezde-
ni. Bár az idényzöldségek és 
– gyümölcsök az exportnak, 
a különböző tartósítási mód-
szereknek – konzervek, asza-
lás – és a melegházas gazdál-
kodásnak köszönhetően télen 
is megtalálhatóak a polcokon, 
mégis, ilyenkor hajlamosab-
bak vagyunk arra, hogy ke-
vesebb vitamint fogyasszunk. 
Hideg időben inkább a szén-
hidrátokra vetünk szemet, és a 
nehéz ételek lapátolása közben 
van, hogy megfeledkezünk 
a táplálkozás alaptételeiről. 
Mennyivel egyszerűbb lenne, 
ha a magyar konyhakultúrá-
ban az terjedt volna el, hogy 
minden kanál töltött káposz-
ta mellé harapjunk bele egy 

almába is. Ehelyett a fehérke-
nyérrel tunkolás a módi. Pe-
dig vitaminokra szüksége van 
a szervezetünknek, azonban 
saját magától képtelen előál-
lítani ezeket, így táplálékkal 
vagy táplálék kiegészítők for-
májában kell bevinni azokat. 
Első lépés tehát, hogy fogy-
asszunk elég zöldséget-gyü-
mölcsöt. Ha nem szeretjük a 
sütőtököt, az őszi almát vagy 
a céklát, akkor nyugodtan vá-
lasszunk fagyasztott formá-
ban kedvenceink közül. A vál-
tozatos táplálkozás hozzájárul 
ahhoz, hogy a szervezetünk 
számára szükséges vitamino-
kat, nyomelemeket és ásványi 
anyagokat nagyrészt pótoljuk.

A modern élet átka a  stressz, 
a túlfeszített munkatempó, a 
kevés alvás és mozgás, és az 
egyre szaporodó betegségek. 
Télen mindezt napfényhiány-
nyal tetézzük, ez a kombó pe-
dig gyengíti az immunrend-
szert, melynek következtében 
megnő szervezetünk vitami-
nigénye is. Erősítésére szed-
jünk multivitamint, amelyben 
optimálisan be van állítva a vi-
taminok egymáshoz viszonyí-
tott aránya. Emellett ne feled-
kezzünk meg a bélflóránkról: 
az ott található baktériumok 
adják az immunvédelem 70 
százalékát. Kezdjük a napot, 
joghurttal, kefirrel, vagy más 
probiotikum forrással, hogy 
óvjuk és kényeztessük ezt a 
fontos szisztémát!                      BM

Vitaminokkal az egészségünkért

Szervezetünknek szüksége van a vitaminokra. Fotó: pixabay



A Szinva Örökség Napok 
gazdag programsoroza-
tában szerepelt augusztus 
27-én egy kispályás labda-
rúgó mérkőzés is az ifjúsági 
sporttelepen. A Mikom csa-
pata összeállt, a tervek sze-
rint újságíró-színész derbit 
szerettek volna a szervezők, 
ám a színház művészei nem 
érkeztek meg. Az is lehet, 
hogy féltek kiállni a megerő-
södött médiások együttese 
ellen, vagy nem volt megfele-
lő a kommunikáció.

Mi mindenesetre, ha már 
ott jártunk, egy jót játszottunk 
egymás közt a csodálatos mű-
füves pályán, egy kölcsön lasz-
tival. A fekete egyenruhába 
beöltözött hivatásos sípmester, 
Geró Gábor hibátlanul vezette 
a meccset. Játékosaink közül 
Varga-Koritár Laci kapustel-

jesítményén látszott, hogy fi-
atal kora ellenére kellő rutint 
szerzett már a lövések, fejesek 
hárításából. Búza Zoli az egész 
pályát bejátszotta, a futással 
sem akadt dolga és az is kitűnt, 
hogy barátságban van a lab-
dával, löketei élményszámba 
mentek. Marco Rossi szövetsé-
gi kapitány igazán sajnálhatja, 
hogy nem tudott időt szakíta-
ni a leskelődésre. Lázár Feri 
lelkesen rombolt, a kaput és 
önmagát is veszélyeztetve ro-
hamozta Varga-Koritár Laci 
ketrecét. Időnként a kapufá-
kat sem kímélte bombáival. 
Erénye, hogy állóképessége is 
jó, nem lankadt, ő bírta legin-
kább a kétszer félórát. Buzafal-
vi Győzőt az ügyvezető, Maros 
Éva edzői szerepre kárhoztat-
ta, mondván nehogy megsé-
rüljön. De a sokadik virágzá-
sát élő tollforgató csak beállt 

játszani. A nap végére aztán 
olyan izomláza lett, amelyet 
csak Kutasi Laci, a DVTK 
aranycsapatának meghatáro-
zó focistája tudott orvosolni 
tanácsaival. A Kalmopyrint és 
a forró vizes  fürdést ajánlot-
ta neki, és láss csodát: keddre 
Győző Bá ismét friss lett.

A fiatalabb korosztályt Sás-
ka Gábor (kék nadrág, feke-
te cipő), Kocsány Balázs (kék 
nadrág, Hell-es póló) és Váradi 
Norbert (DVTK-s póló) képvi-
selte, ők meg sem izzadtak.

Nem csalódtunk, egy jól si-
került csapatépítő tréningnek 
lehettünk a részesei. Fedor Vil-
mos, a Szinva Örökség Napok 
ötletgazdája megígérte, hogy 
jövőre mindent elkövet azért, 
hogy legyen egy hagyományos 
újságíró-színész labdarúgó ta-
lálkozó. 

BGY

Tovább bővül Kuznyecov 
Szergej választási lehetősége 
a támadósorban Gera Dániel 
leigazolásával. A jó küzdő-
szellemmel rendelkező ruti-
nos szélső támadó a DVTK 
16. nyári igazolása.

– Jó érzésekkel érkeztem 
Diósgyőrbe, nagyon várom 
már az első edzést és az első 
mérkőzést – kezdte Gera Dá-
niel. – Több helyről kerestek, 
az élvonalból is érdeklődtek 
irántam, azonban el akar-
tam hagyni a komfortzónám, 
mert úgy gondoltam, erre van 
szükségem a teljes megúju-
láshoz, és ezért fogadtam el a 
DVTK hívását. A döntésem-
ben fontos szerepet játszott a 
Kuznyecov Szergej által felvá-
zolt projekt, ami egybevág az 
elképzeléseimmel, ezek alap-
ján minimum két évre terve-
zek Diósgyőrben. Az MTK-val 
már kétszer feljutottam az él-
vonalba, szeretném a DVTK-
val is átélni ezt az élményt, 
jelenleg ez a legnagyobb moti-
váció számomra.

Gera Dániel 1995. augusztus 
29-én született Budapesten. A 
Goldballban kezdett focizni, 
majd a Vasas és az Újpest után-
pótlásában is szerepelt, 2011-
ben lett az MTK labdarúgója. 
Még 17 éves sem volt, amikor 
bemutatkozott az NB II.-ben 
a második csapatban, majd a 
20. születésnapjára NB I.-es 
játékosnak mondhatta magát 
(először éppen Diósgyőrben 
szerepelt a kezdőcsapatban), 
és hívták a korosztályos válo-
gatottakba is. A 2015/2016-os 

idénytől alapembernek számí-
tott (2018-ban és 2020-ban fel-
jutást ünnepelt), míg nem 2021 
elején elfogadta az FTC hívá-
sát, ahol bajnoki aranyérmet 
nyert. Az előző bajnokságban 
Felcsúton szerepelt kölcsön-
ben.

A 27 éves, rutinos Gera 
Dániel (110 élvonalbeli és 30 
másodosztályú meccs) szer-
ződést bontott az Üllői úton, 
majd elvégeztek rajta min-
den ilyenkor szokásos orvo-
si vizsgálatot, és aláírta di-

ósgyőri szerződését. Szerda 
délután már együtt edzett új 
társaival. Egy vérbeli box-to-
box középpályást, Cseke Ben-
jámint vett kölcsön a DVTK 
Mezőkövesdről egy évre. Fi-
atal balhátvéd érkezett köl-
csönbe a DVTK-hoz ugyan-
csak Mezőkövesdről egy 
esztendőre. Kotula Máté még 
nincs 21 éves, de már 80 NB 
II.-es mérkőzésen szerzett ta-
pasztalat birtokában jött Di-
ósgyőrbe.

MN
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Sokat segíthet góljaival Gera Dániel a feljutásban. Fotó: DVTK.eu

Gera Dániellel erősített a DVTK labdarúgócsapata

Új elemekkel bővült a Bükk 
Kupa hegyi kerékpárverseny 
programja, a három nap 
során gyakorlatilag minden 
korosztály és minden bicik-
lis megtalálja a kedvének, 
erőnlétének megfelelő távot 
és versenyt. A részleteket a 
szerdai sajtótájékoztatón is-
mertették a szervezők.

Szeptember második hétvé-
géjén, 9-e és 11-e között hato-
dik alkalommal rendezik meg 
a Bükk Kupa hegyi időfutam 
kerékpárversenyt. A program 
évről évre egyre több résztvevőt 
vonz, a szervezők pedig igye-
keznek minden alkalommal 
valami újdonságot csempészni 
a kínálatba. Nincs ez másként 
idén sem – tudtuk meg Somo-
gyi László főszervezőtől, aki a 
sajtótájékoztatón elmondta, két 
új számmal bővül a program, 
így a kerékpárosok még széle-
sebb körét tudják megszólítani.

Készülnek ugyanis egy 
hosszabb, közel 90 kilométe-
res túrával, ahol az edzetteb-
bek a Miskolci Road Cycling 
Club (MRCC) kerékpáros 
szakosztályával közösen tel-
jesíthetik az edzőkörüket. A 
szintemelkedés bőven meg-
haladja majd az ezer métert. 
Ez a programelem szombat-
ra esik.

És már meghirdették a 
gyerekversenyt, ezt vasár-
nap a Bosch parkolójában 
rendezik meg, ahol egy kör-
pályát alakítanak majd ki 
– hogy mennyire van igény 
az ilyen programokra, jól 

mutatja, hogy egy hét alatt 
csaknem száz jelentkezés 
érkezett be.

A jól ismert, Lillafüred és 
Jávorkút közötti, tízkilomé-
teres távot szintén vasárnap 
teljesíthetik majd az indulók.

– A program három napja 
a kerékpározásról szól majd; 
biztos vagyok abban, hogy 
mindenki megtalálja a neki 
kedves távot – zárta köszön-
tőjét a főszervező.

Csöbör Katalin (Fi-
desz-KDNP) országgyűlé-
si képviselő, a verseny fő-
védnöke a program erényeit 
hangsúlyozta. Nyirkó Attila, a 
Miskolci Road Cycling Club 
(MRCC) elnöke elmond-
ta, idén is örömmel rende-
zik meg is a versenyt, hiszen 
a közös edzéseiken túl igye-
keznek a csapattal más, „kül-
ső” sporteseményeken is részt 
venni. – Számunkra fontos, 
hogy mozgásra ösztönözzük 
az embereket. A pandémia 
sokakat arra buzdított, hogy 

kerékpárra üljenek, és ma-
gunk is tapasztaljuk, hogy 
egyre nő a versenyek iránti 
érdeklődés is – tette hozzá.

Badány Lajos alpolgármester 
a városvezetés nevében kifejez-
te: minden olyan kezdeménye-
zést üdvözölnek, amely öregbíti 
a város jóhírnevét, és felhívja a 
hazai és nemzetközi közvéle-
mény figyelmét Miskolc ter-
mészeti szépségeire, sportolási 
lehetőségeire. – Fontosnak tart-
juk a kerékpározás népszerű-
sítését, a közlekedésfejlesztési 
stratégiában is kiemelt szerepet 
játszik a mikromobilitás fejlesz-
tése, aminek egyik válfaja a bi-
ciklizés – tette hozzá.

A sajtótájékoztatón támo-
gatók is jelen voltak, mind Bé-
res Attila, a Diósgyőri Fogas-
kerékgyártó Kft. tulajdonosa, 
mind Kun Richárd, a Flavatar 
Világító Virágok jogtulajdono-
sa a sportolás, a kerékpározás 
fontosságát hangsúlyozta. El-
mondták, kiemelten támogat-
ják a sporteseményt.       KUJAN I.

Csodás tájakon, kétkeréken - 
ismét jön a Bükk Kupa

Műfüves csapatépítő tréning

Minden korosztály megtalálhatja a neki való távot. Fotó: Horváth Cs.

Az ifjúsági sporttelep művüves pályáján összeállt a Mikom focicsapata. Fotó: Kocsány Balázs

Névjegy
Név: Gera Dániel
Születési idő: 1995. augusz-
tus 29.
Születési hely: Budapest
Magasság: 178 centiméter
Poszt: szélső támadó
Mezszám: 33

Nyári játékosmozgás a DVTK 
első csapatánál, augusztus 
31-én befejeződött az átigazo-
lási időszak.

Érkezett
•  Benkő Péter (szélső védő - 

DVTK Labdarúgó Sportaka-
démia)

•  Bényei Ágoston (középpá-
lyás)

• Bokros Szilárd (szélső védő)
• Csirmaz István (szélső védő)
• Farkas Dániel (szélső védő)
• Gera Dániel (szélső támadó)
•  Holdampf Gergő (középpá-

lyás)
•  Illés Bálint (középpályás - 

DVTK Labdarúgó Sportaka-
démia)

•  Koman Vladimir (középpá-
lyás)

•  Korbély Kristóf (középpályás 
- DVTK Labdarúgó Sportaka-
démia)

• Lukács Dániel (támadó)
•  Papp Marcell (szélső táma-

dó)
• Szőke Adrián (támadó)
•  Radics Márton (középpályás, 

kölcsönbe)
•  Vajda Botond (középpályás 

- DVTK Labdarúgó Sportaka-
démia)

•  Viczián Ádám (középső védő)
•  Cseke Benjámin (középpá-

lyás, kölcsönbe)
•  Kotula Máté (balhátvéd, köl-

csönbe)

Távozott
•  Belényesi Csaba (átigazolási 

díj ellenében - Kecskemé-
ti TE)

•  Borsos Vilmos (kölcsönből 
vissza)

•  Csatári Gergő (kölcsönbe - 
Kolorcity Kazincbarcika)

•  Eperjesi Gábor (megfelelő 
ajánlat esetén távozhat)

•  Hornyák Marcell (kölcsönbe - 
Aqvital FC Csákvár)

•  Horváth Zoltán (közös meg-
egyezéssel)

•  Kocsis Dominik (kölcsönből 
vissza)

• Dejan Karan (visszavonult)
•  Kispál Tamás (kölcsönbe - 

Eger SE)
• Lucas (kölcsönből vissza)
•  Makrai Gábor (közös meg-

egyezéssel)
•  Molnár Gábor (közös meg-

egyezéssel)
•  Németh Márió (közös meg-

egyezéssel)
•  Orosz Marcell (kölcsön után 

átigazolási díj ellenében - 
Debreceni EAC)

•  Polgár Kristóf (szerződése 
lejárt)

•  Rotem Keller (kölcsönből 
vissza)

•  Szeles Tamás (megfelelő 
ajánlat esetén távozhat)

•  Zsemlye Balázs (kölcsönbe - 
FK Slavoj Trebišov)

•  Zsolnai Richárd (átigazolási 
díj ellenében - FC Ajka)
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Az akció érvényes: 2022. 09. 03-tól 2022. 09. 09-ig 
Baba szappan, 125 g, 1592/kg 249 Ft 199 Ft
Unikén sósav, 1 l, 249 Ft/l 329 Ft 249 Ft
Tis mosogató, 0,5 l, 558 Ft/l 329 Ft 279 Ft
Dalma ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 978 Ft/l 549 Ft 489 Ft
Perfex Jumbo kéztörlő, 1 tekercs, 499 Ft/tekercs 599 Ft 499 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1996 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Flóraszept fertőtlenítő tisztítószer, 1 l, 549 Ft/l 649 Ft 549 Ft
Cif folyékony súroló, 500 ml, 1298 Ft/l 729 Ft 649 Ft
Viaszos vászon 140 cm széles, 1099 Ft/fm 1199 Ft 1099 Ft
Sensodyne fogkrém, 75 ml, 13319,99 Ft/l 1299 Ft 999 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 1024,78 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Fiorillo mosószer, 2,5 l, 519,6 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 70,79 Ft/tekercs 1799 Ft 1699 Ft
Sakret fagyálló csemperagasztó, 20 kg, 89,95 Ft/kg 1899 Ft 1799 Ft
Trikolor kerítésfesték, 0,75 l, 4931,99 Ft/l 3899 Ft 3699 Ft
Diszperzit mennyezeti falfesték, 14 l, 99,92 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft

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

SzolgáltatóHÁZ

www.myhrteam.hu
Elérhetőségeink: +36 46 612 212, jelentkezes@myhrteam.hu,  

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.

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

Ha  
munkát  

keres, 
minket  
keres!

l betanított gépkezelő 
l targoncavezető 
l CNC gépkezelő 
l csomagoló
l karbantartó
l számviteli munkatárs 
l gépész- és villamosmérnök
l tapasztalt termelési munkatárs
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

SZEPTEMBER 5., hétfő 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 

18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-

járás-jelentés (12) 18:25 Szomszéd vár 

(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 19:25 Kvantum (12) 20:00 

Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelen-

tés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

SZEPTEMBER 6., kedd 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 

18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-

járás-jelentés (12) 18:25 Sportpercek ism. 

(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25 Testközelből ism. 

(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-

járás-jelentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 

Képújság (12) 

SZEPTEMBER 7., szerda 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 

18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-

járás-jelentés (12) 18:25 Basszuskulcs ism. 

(12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Idő-

járás-jelentés (12) 19:25 Kilátó (12) 20:00 

Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-jelen-

tés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

SZEPTEMBER 8., csütörtök 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma (hír-

adó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 

Promenád (kulturális magazin) ism.  (12) 

19:00 Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-je-

lentés (12) 19:25 Köztünk Élnek ism. (12) 

20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Időjárás-je-

lentés (12) 20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

SZEPTEMBER 9., péntek 06:00 Az előző esti 

adás ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 

18:00 Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Idő-

járás-jelentés (12) 18:25 Közért (12) 19:00 

Miskolc Ma ism. (12) 19:15 Időjárás-jelen-

tés (12) 19:25 Kilátó (közéleti magazin) 

(12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 20:15 Idő-

járás-jelentés (12) 20:25 

Film (12) 21:30 Képúj-

ság (12) 

SZEPTEMBER 10., szombat 06:00 Az elő-

ző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-

ság (12) 18:00 Krónika (12) 18:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 18:25 Kilátó ism.  (12) 

19:00 Krónika ism. (12) 19:15 Időjárás-je-

lentés (12) 19:25 Basszuskulcs ism. (12) 

20:00 Krónika ism. 20:25 Film 21:30 Képúj-

ság (12) 

SZEPTEMBER 11., vasárnap 06:00 Az elő-

ző esti adás ismétlése (12) 09:00 Képúj-

ság (12) 16:00 Hívőszó (12) 18:00 Krónika 

(12) 18:15 Időjárás-jelentés (12) 18:25 Kilá-

tó ism. (közéleti magazin) (12) 19:00 Kró-

nika ism. (12) 19:15 Időjárás-jelentés (12) 

19:25 Testközelből ism. (12) 20:00 Krónika 

ism. (12) 20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 

Film (12) 21:30 Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

SZEPTEMBER 3., szombat
11:00-14:00 Lengyel Olvasás Napja, Szabó 

Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár
14:00 Bányásznapi megemlékezés a pe-

recesi temetőben
15:00 Bányásznap, szabadtéri színpad, Pereces
15:00 DVTK - Piešťanské Cajky, női kosár-

labda mérkőzés, előszezon, DVTK Aréna

SZEPTEMBER 4., vasárnap
Régiségvásár, Széchenyi utca
8:30 Tárkányi túrák 9.: Répáshuta-Felső-

tárkány, információ: mvsctura.hu

SZEPTEMBER 5., hétfő
10:00 Népmesekincsünk, kiállítás Benedek 

Elek emlékére, József Attila Könyvtár
15:00 Vedd fel a fonalat! Gombolyag klub 

– Horgolók, kézimunkázók köre, József At-
tila Könyvtár

18:30 Családi zumba fitness, Ady Endre 
Művelődési Ház

19:00 Pál Feri atya előadása: A magánytól 
az összetartozásig, Művészetek Háza

SZEPTEMBER 6., kedd
17:15 és 18:15 Hastánc kezdőknek, Ady 

Endre Művelődési Ház
18:30 Hatha jóga, Ady Endre Művelődési Ház

SZEPTEMBER 7., szerda
8:30 Szerdai szirtkereső túra: Hollóste-

tő-Lillafüred, információ: mvsctura.hu
17:00 ArTTér Találkozások, Művészetek Háza

SZEPTEMBER 8., csütörtök
8:25 Panorámás minitúra 2.: Komlóste-

tő-Miskolctapolca, információ: mvsctura.hu

15:00 Társasjátékkuckó, Kaffka Margit Könyvtár
16:00 Könyvbemutató – Kapusi Krisztián: 

Milánó illatok, II. Rákóczi Ferenc Könyvtár
16:30 Mesék a dobozból, József Atti-

la Könyvtár
17:00 Tóth Tamás festmény kiállítás meg-

nyitója, Ady Endre Művelődési Ház
17:30 Aperitif – A Miskolci Szimfonikus 

Zenekar koncertje, Szinva terasz
19:00 DVTK – Szigetszentmiklós, női ko-

sárlabda mérkőzés, előszezon, DVTK Aréna

SZEPTEMBER 9., péntek
20:00 Muriel koncert, Helynekem
Kezdődik a Cinefest Miskolci Nemzetkö-

zi Filmfesztivál

SZEPTEMBER 10., szombat
10:00 Garantált városnézés, a Tourinform 

irodából indul
MVSC–MHTE közös – kerékpáros túra, in-

formáció: mvsctura.hu (előzetes jelentke-
zés szükséges)

8:40 Őszköszöntő túra: Bánkút-Ómassa, 
információ: mvsctura.hu

SZEPTEMBER 11., vasárnap
Bükk Szirtjei Teljesítménytúra (10 és 25 

km), információ: mvsctura.hu
7:30 Szép úton a Dél-Bükkben túra, infor-

máció: mvsctura.hu

SZEPTEMBER 12., hétfő
16:30 Gyógyulat önképzőkör, Kaffka Mar-

git Könyvtár
20:00 DVTK-MTK, labdarúgó mérkőzés, NB II. 

8. forduló, DVTK Stadion

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: SZEP-
TEMBER 1-4., csütörtök-vasárnap: 17:30 
Hamupipőke három kívánsága | 19:45 
Rosszkor rossz helyen

• Művészetek Háza, Béke-terem: SZEP-
TEMBER 3-4., szombat-vasárnap: 17:00 
Ott torony volt: Víg Mihály-portré | 19:30 
Szia Életem! | SZEPTEMBER 4., vasárnap: 
14:00 Az elveszett város

MOZIMŰSOR
SZEPTEMBER 9., péntek 19:00 A falu 
rossza, Bemutató bérlet, Nagyszínház | 
SZEPTEMBER 10., szombat 19:00 A falu 
rossza, Szemere Bertalan bérlet, Nagyszínház 
| 19:00 A „K” ÜGY - Zenés túlkapás, avagy 
egy igazságtalanság anatómiája, Kama-
raszínház Bemutató bérlet, Kamara | SZEP-
TEMBER 13., kedd | 19:00 A falu rossza, 
Kazimir Károly bérlet, Nagyszínház | SZEP-

TEMBER 14., szerda 19:00 A falu rossza, 
Nagy Attila bérlet, Nagyszínház | 19:00 A „K” 
ÜGY - Zenés túlkapás, avagy egy igaz-
ságtalanság anatómiája, Csapó János bér-
let, Kamara | SZEPTEMBER 15., csütörtök 
19:00 A falu rossza, Móricz Zsigmond bérlet, 
Nagyszínház | 19:00 A „K” ÜGY - Zenés túl-
kapás, avagy egy igazságtalanság ana-
tómiája, Latinovits Zoltán bérlet, Kamara

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

Hirdetés

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában szep-
tember 4-én, vasárnap, 16 
órától a Hejőcsabai refor-
mátus templomból közvetí-
tenek. Igét hirdet: Jobbágy 
Bertalan lelkipásztor.

A diósgyőri plébánia-
templom Mária neve-búcsú-
ját szeptember 11-én tartják. 

Az ünnepi szentmisét Gu-
lyás Zsolt karcagi plébános, 
volt diósgyőri káplán mutat-
ja be, aki idén ünnepli pappá 
szentelésének 25. évforduló-
ját. Az ünnep előtt szerdától 
péntekig háromnapos lelki-
gyakorlat lesz az este fél 7-kor 
kezdődő szentmiséken. Lel-
kigyakorlatos beszédeket 
mond Szabó József plébános.

HARANG-HÍREK

Szeptember közepén három 
napra ismét zenével, iroda-
lommal, színházzal, különle-
ges borkóstoló programokkal 
telnek meg Európa mértani 
középpontjának, Tállyának a 
pincészetei és szőlőskertjei.

A tokaji borvidéknek évek 
óta üde kulturális színfoltja a 
Kerekdomb Fesztivál. Az há-
romnapos összművészeti fesz-
tivált idén szeptember 16-18. 
között rendezik meg. A szerve-
zők a fesztivál programjait saj-
tóreggelin ismertették szerdán.

– Azzal a céllal hoztuk létre 
a Kerekdomb Fesztivált, hogy 
a kulturális tartalomban bő-
velkedő rendezvény visszate-
gye Tállyát a térképre. Arra a 
méltó helyére, amire illik ez a 
fantasztikus történelmi hely 
– fogalmazott Oszkó-Jakab 
Natália, a fesztivál igazgató-
ja, utalva ezzel arra a gazdag 
irodalmi-történelmi örökség-
re, amivel a zempléni telepü-
lés rendelkezik: itt keresztelték 
meg Kossuth-ot, Rákóczit itt 
nevelték francia és angol kis-
asszonyok, Mikszáth a Külö-

nös házasság-ot tállyai pletyka 
alapján írta, de Weöres Sándor 
Psyché-je is tállyai illetőségű. 
– Ehhez mérten próbálunk 
olyan programokat is hozni, 
ami méltó a helyi milliőhöz, a 
történelmi értékekhez – hang-
súlyozta a fesztiváligazgató.

Tállya történelmével a láto-
gatók is megismerkedhetnek 
a Hosszúlépés.járunk? sétáin: 
a helyi borász mesterek mesél-
nek a szőlőkről és a poharakba 
csorduló borokról, miközben 
töviről hegyire bejárják a bor-
vidék várázslatos dűlőit.

– A Kerekdomb Fesztivál 
egyszerre szól az aktív pihenést 
kedvelőknek, a nagy beszélge-
tésekre vágyóknak és a felfede-
zőknek. Napközben e-bike és 
evezős túrák várják a mozogni 
vágyókat, de az Aktív Magyar-
országgal együttműködve fu-
tócipőt húzva a Tállya-Golop 
futásra is be lehet nevezni. – is-
mertette Oszkó-Jakab Natália.

Esténként a koncerteké a 
főszerep: fellép a Margaret Is-
land, a Blahalouisiana, a Ho-
neybeast és a Budapest Bár, 
Caramel akusztikus koncert-

tel készül, de hallhatjuk még 
többek között Apey, Barabás 
Lőrinc, Palya Bea és zenekara, 
a Sorbonne Sexual, a Hét Hat 
Club, Saya Noé, a Kertekalatt, 
a Platon Karataev duo, a The 
Anahit akusztik duó és a Szi-
lárd Piano Projekt dalait is.

– A színházban ezúttal az 
Art-Színtér és a Művészetek 
Völgye közös darabját, a Mr. és 
Mrs.-t mutatják be, valamint 
Edward Albee, Három magas 
nő c. előadását. Pokorny Lia LI-
Aison c. zenés stand-up estjével 
érkezik Tállyára, Beck Zoltán és 

Vecsei H. Miklós Kártyajáték c. 
irodalmi műsorukkal, Prieger 
Zsolt és Törőcsik Franciska pe-
dig Pilinszky és én c. előadá-
sukkal – sorolta a programokat 
a fesztiváligazgató.

A tállyai evangélikus temp-
lom remek akusztikájának kö-
szönhetően kiváló terepe a ko-
molyzenei koncerteknek, így itt 
élvezheti a közönség Rohmann 
Ditta gordonkaművész és Szir-
tes Edina Mókus kamaraformá-
cióját és a Miskolci Szimfoni-
kus Zenekar koncertjét is.

CZIFFRA ANDREA

Kultúrünnep a tállyai dűlökön

A tokaji borvidéknek üde kulturális színfoltja a Kerekdomb Fesztivál

Hirdetés
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Új művészeti fesztivál mutatkozott be augusztus utolsó hétvégéjén Miskolcon. A Hangszínhely Fesztivál részeként a Columna-csoport oszlop-
festő művészei gondoltak újra jó néhányat annak a betonkerítésnek az oszlopaiból, melyek az egykori Szentpáli szakközépiskola épületében 
létrejött Csengey utcai Művészeti Központ kerítéseként funkcionálnak. Munkájuk hamar gyümölcsöt termett, most már pompázatos színek 
harsognak az alig két hónapja átadott intézmény korábbi szürke betonlap-kerítésén. Amint az ismert, a központ első és második emeletén 
a Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium elméleti óráinak helyet adó tantermek, míg a harmadikon és a tetőtérben a Miskolci 
Kulturális Központ (MKK) irodái kapnak majd helyet. Fotó: Juhász Ákos

Nemes anyaggá vált a szürke betonkerítés

Gazdikereső
Ezen a héten Szépséget (6166.), a Miskolci Állategészségügyi Te-
lep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltá-
sokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az 
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon 
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye: Felsőzsolca
Fajta: keverék
Kor: 1,5 év
Neme: nőstény
Szín: fekete-fehér
Súlya: 19,86 kg
Magasság: 50 cm

Szépség különleges kiné-
zete vonzza a tekintetet. Ma-
gas mozgásigényű, játékos eb. 
Szereti az emberek közelsé-
gét, egyedüli kutyaként tö-
kéletes tagja lehet egy család-
nak.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Miközben ön a pihenést tervez-
getné, valaki egyre több terhet pakol a vállaira. Ha ösz-
szeszedi magát, időben elvégez minden feladatot, és a 

hétvégi kikapcsolódás megtervezésére is marad ideje.

Bika (04. 21.–05. 21.) Egyre több elvárásnak kell 
megfelelnie, és ez a dolog nagyon nyomasztja, mivel 
senkinek nem akar csalódást okozni. Elsősorban a sa-

ját elvárásainak kell megfelelnie, mindenki más csak ez után jön.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Összpontosítson egy feladatra, 
még akkor is, ha több probléma is a figyelmét kívánná. 
Legyen szó munkáról vagy magánéletről, egyszerre egy 

kérdéssel foglalkozzon, különben szétforgácsolja erejét.

Rák (06. 22.–07. 22.) Egy kedves szóval most sokkal 
többet lehet elérni önnél, mint követelőzéssel, annál is 
inkább, mert amikor lelkes, sokkal jobban teljesít. Pró-

báljon nyugodt maradni, akkor nem lesz előtte akadály.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Érzi, jó úton jár, mégis jól 
jönne egy kis megerősítés. A környezete azonban csak 
elbizonytalanítja, ez pedig nehezíti, hogy megőrizze a 

hitét valamiben. Érdemes kitartania, mert a végén elnyeri jutalmát.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Nem biztos benne, hogy valaki 
a saját érdemei miatt ismeri el, vagy azért, mert más-
nak látja. Azért, mert más észrevesz önben olyasmit, 

amit ön sem ismert még fel, még nem jelenti, hogy az nincs ott.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Egy ön számára fontos em-
ber életében változások történnek, és ön boldog, hogy 
ezt megosztják önnel. Lehet, hogy önben is változásra 

vágyik, de ne feledje, ezt a döntést nem szabad elkapkodni.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Valaki rossz hírét kelti, és lesz-
nek olyanok, akik hisznek nekik. Viszont, akik igazán fon-
tosak, azok nem restellik majd önt is megkérdezni. Akit 

egy pletyka miatt elveszít, az jobb is, ha távol marad öntől.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Hibázni emberi dolog, ön 
azonban úgy érzi, nem engedhetett volna meg egy 
ekkora baklövést. Ne nézzen tragikusabban a dolgok-

ra, mint amilyenek, nem történt olyan, amit ne lehetne helyrehozni.

Bak (12. 22.–01. 20.) Le kell tennie néhány régóta 
magával cipelt terhet, de önhöz nőtt rossz szokást is, 
amelyek eddig talán segítettek elrejtőzni a világ elől. 

Most azonban a tiszta lap ideje jött el.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Mikor úgy tűnik, minden a 
helyére kerülne, hirtelen eszébe jut valami, amiről már 
rég gondoskodnia kellett volna. Ne essen pánikba, cse-

lekedjen azonnal és akkor még időben megállíthatja a lavinát.

Halak (02. 20.–03. 20.) Nem biztos, hogy olyan jól 
alakulnak a dolgok, mint azt hitte, de még semmi sincs 
veszve. Egy őszinte beszélgetés megmenthet mindent, 

a lényeg, hogy mind a ketten elmondják, mit várnak a másiktól.

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ez-
úttal is könyvújdonságok címét rejtettük el. Kér-
jük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mail ben 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.
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk cí-
mére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit 
érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. 
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

SudokuAkkor és most. A felvételpáron a Búza téri vásárcsarnok mű-
emlék épületegyüttese látható. A Búza vásártér már a tizenki-
lencedik századi leírások szerint is a térség gabonatermelésének 
központja volt. Erre a területre az első vásárcsarnokot 1889-
ben építették fel Adler Károly tervei alapján. A ma is álló épületet 
1924-ben kezdték el építeni, és 1926-a a Speyer-kölcsön segítsé-
gével el is készült az akkori vidéki Magyarország legmodernebb 
vásárcsarnoka. A terveket a fővárosi Wellisch Andor és Münnich 
Aladár készítette, a kivitelezők miskolci cégek voltak. A főépü-
let háromhajós kialakítású csarnok volt, a két szélén földszintes 
bazársorokkal. A csarnok oldalain negyvenkét kisebb és hat na-
gyobb üzletet nyitottak meg, közöttük egy vendéglőt is. A belső 
térben 139 üzlethelyiséget, a pincében pedig a vidékről érkező 
árusoknak alakítottak ki elárusító helyet. A második világháború-
ban, az 1944. június 2-i bombázás során a vásárcsarnok is súlyos 
károkat szenvedett, de később helyreállították. A vásárcsarnok 
legutóbb másfél évtizede esett át teljes rekonstrukción és bőví-
tésen, mai formájában 2008-ban adták át. (Tajthy Ákos szövege, 
Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László fotója)

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

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

Miskolci Napló
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