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Már nem sokkal reggel 9 
után megérkeztek az első 
vendégek a pénteken újra-
nyitott Miskolctapolca Bar-
langfürdőbe.

Azt, hogy helyes döntés volt 
a Közép-Európában egyedül-
álló termálfürdő országosan is 
példátlan összefogással meg-
valósuló újranyitása az a tény is 
bizonyítja, hogy folyamatosan 
érkeznek a vendégek a belép-
tetőkapukon – jelentette ki Ve-

res Pál, Miskolc polgármestere 
az újranyitás apropóján tartott 
sajtótájékoztatón.

– Ezzel Miskolc megmutat-
ta, hogy összefogással a legne-
hezebb helyzetben is lehet sike-
reket elérni.

Ahogyan az ismert, a Bar-
langfürdő október közepén 
zárt be az elszálló energiaárak 
miatt. Ezt követen kezdődött 
egyeztetés a megyei kereske-
delmi és iparkamara vezetői-
vel és a város turisztikájában 

dolgozó vállalkozókkal, ami-
nek rövid időn belül eredmé-
nye lett.

Az összefogásban Miskolc 
önkormányzata vállalta, hogy 
az átmeneti zárvatartás mel-
letti rezsidíjhoz, egyéb költsé-
gekhez szükséges 100 millió 
forinton túl további 22 milli-
ót biztosít az újranyitáshoz, a 
miskolci turisztikai vállalko-
zások képviselői pedig szán-
déknyilatkozatban rögzítették, 
hogy több mint 20 millióval 
járulnak hozzá a fürdő nyitva-
tartásához. 

Szopkó Tibor alpolgármester 
kijelentette: az az összefogás, 
ami Miskolcon kialakult, or-
szágosan is egyedülálló. 

A Barlangfürdőt is üzemel-
tető Miskolci Fürdők Kft. ügy-
vezetője, Német Judit kiemelte, 
a nyitvatartás a korábbi évek-
hez képest változatlan: a für-
dő minden nap reggel kilenc és 
este hat között, az Aquaterápia 
pedig reggel nyolc és délután 
négy között várja a vendégeket.

TAJTHY ÁKOS

Siker, példás összefogással

Veres Pál: péntektől  
újra nyitva a Barlangfürdő

Kinyílt a diósgyőri Aranykapu
Ünnepélyes keretek között 
adták át szerdán Miskolc diós-
győri városrészének legújabb 
közparkját, amely az Arany-
kapu kert nevet kapta az itt 
élőktől.

A névválasztás aligha vélet-
len, mivel a park nagy része egy 
szép, új játszótér is, amit az át-
adón jelenlévő gyerkőcök azon-
nal ki is próbáltak, és birtokba 
vettek. Nagy zsivajjal és sok ne-
vetéssel tesztelték le a különböző 
játszóeszközöket. Az új attrak-
ció a „Diósgyőr városközpont 

integrált rehabilitációja” című 
TOP-pályázatos projekt szerves 
része, amelyben a városközpont 
komplex korszerűsítését való-
sította meg az önkormányzat 
konzorciumban a Diósgyőri Ró-
mai Katolikus Plébániával.

Az Aranykapu kert átadásán 
Veres Pál polgármester hang-
súlyozta: „Azt szokták monda-
ni, hogy Diósgyőr messze esik 
a városközponttól, és mintha 
háttérbe szorulna a fejlesztések-
ben. Erre rácáfol ez az átadó és 
ez a projektzárás is, amely mu-
tatja azt, hogy közös akarattal 

és összefogással, a közösségek 
szándékával sikerült elérnünk 
egy olyan fejlesztési csomagot, 
amelynek az egyik állomásánál 
lehetünk most itt. Az elmúlt fej-
lesztésekben sok dologról ma-
guk a diósgyőriek dönthettek, a 
Tervezzük Miskolcot webolda-
lon keresztül, ahol beleszólhat-
tak a tervekbe, és szavazhattak 
róluk előzetesen. Összességében 
egy közel egymilliárdos fejlesz-
tésről beszélünk, amely itt, Di-
ósgyőrben, ennek a projektnek a 
keretében megvalósult. 

Folytatás az 5. oldalon

A FIDESZ ELISMERTE: MISKOLC CSŐDJÉT AKARJA
A Velünk a város közleménye a 3. oldalon

FESZÜLTSÉGEK ÉS VITÁK A KÖZGYŰLÉSEN
Tudósítás a 2. oldalon

HIÁNYZIK A BIZALOM A KORMÁNY FELÉ
Interjú a 7. oldalon

SZERETTEINKRE EMLÉKEZÜNK. „A halottak napja az imádkozás napja, azokért a szeretteinkért imád-
kozunk, gyújtunk gyertyát, mutatunk be szentmisét, elmélkedünk róluk, megyünk ki a sírjaikhoz, akik 
már elhunytak, és mi, egyházi emberek, kérjük számukra Istentől, hogy mielőbb jussanak el Isten 
szentháromságának közösségébe.” Fotó: Mocsári László Cikk a 3. oldalonA Barlangfürdő újranyitásának pillanatai. Fotó: Horváth Csongor



Munkarend szerinti ülést 
tartott csütörtökön a mis-
kolci képviselőtestület. A 
közgyűlésen a sürgősségiek-
kel együtt összesen tizenhat 
napirendet tárgyalt a gré-
mium.

Az ülés elején Kabai Lóránt-
ra emlékeztek, aki életének 
45. évében tragikus körülmé-
nyek között a héten hunyt el. 
Az expozé után Szopkó Tibor 
alpolgármester Veres Pál pol-
gármester kérésére elismé-
telte a városvezető múlt heti, 
rendkívüli közgyűlésen el-
hangzott ismertetőjét a város 
helyzetéről. Ennek oka, hogy 
a múlt héten a Fidesz-KDNP 
képviselői nem voltak jelen az 
ülésen.

Ezt követően a Bakk  Richárd, 
a Miskolci Rendőrkapitány-
ság megbízott vezetője mutat-
kozott be a közgyűlésnek, akit 
decembertől véglegesítenek. A 
főrendőrt a városvezetés tag-
jai és az önkormányzati képvi-
selők is támogatásukról bizto-
sították.

December 19. és 2023. ja-
nuár 6. között igazgatási szü-
netet rendeltek el a polgár-
mesteri hivatalban – erről is 
tárgyalt a grémium. Az intéz-
kedést Ignácz Dávid jegyző 
példanélkülinek és kordoku-
mentumnak nevezte, hiszen 
– akárcsak a világjárvány 
idején – kényszerű döntése-
ket kell meghozniuk, mellyel 
most az elszabadult energiaá-
rak miatti helyzetet próbálják 
kezelni.

A nehéz helyzetet orvoso-
landó ingatlanokat is értéke-
sítene Miskolc: a Soltész-Nagy 
Kálmán utcán és a Győri ka-
puban egy-egy évek óta üre-
sen álló üzlethelyiséget, a 
Szondi György utcán pedig az 
ottani benzinkút mögötti te-
rületet adnák el. Az ingatlan 
eladási szándék hozta meg a 
közgyűlés első komoly vitá-
ját, ami aztán a nap folyamán 
igencsak eldurvult.

Molnár Péter, a KDNP frak-
cióvezetője azzal kezdte, hogy 
szomorú látni, hogy a város 
közgyűlésről közgyűlésre in-
gatlanokat ad el, ezzel ugyanis 
„eladják a családi ezüstöt”. 

Mokrai Mihály (Velünk a 
Város) önkormányzati képvi-
selő úgy fogalmazott, „lobbiz-
zanak önök is Varga Mihály-
nál, mint a polgármester, hogy 
legalább a megnövekedett 
energiaköltségek kifizetésére 
kapjunk pénzt. A többit majd 
mi elintézzük! – mondta.

Soós Attila (FIDESZ) ön-
kormányzati képviselő a na-
pirendtől eltérve arra adott 
magyarázatot, miért maradt 
távol. Mint mondta, ennek 
oka az volt, hogy későn kap-
ták meg a meghívót és a Fi-
deszes és KDNP-s képviselők 
sem tudták megoldani, hogy 
főállásuktól távol. Felindult-
ságában hitványnak nevezte 
a városvezetés képviselőit, és 
volt az a pont, amikor eszka-
lálódni kezdett a vita.

Szopkó Tibor méltatlannak 
nevezte egy megyei jogú vá-
ros közgyűléséhez Soós Attila 

szavait, mint ahogyan Simon 
Gábor is, aki azt mondta: hu-
szonnyolc éve képviselő, de 
olyat még nem hallott városi 
testületi ülésen, ami csütör-
tökön elhagyta képviselőtár-
sa száját. „Miskolc problémá-
it nem a városvezetés okozza, 
hanem a kormány gazdaság-
politikája. Nincs két Fidesz, 
tehát a városi képviselők is fe-
lelősek ezekért a rossz dönté-
sekért. Az a hitvány és hazug, 
aki nem látja azt, hogy az ezer 
százalékkal felemelt távhődíj 
mit jelent Miskolc városának” 
– tette hozzá.

Kovács László, (KDNP) ön-
kormányzati képviselő foly-

tatta a játszmát. Adják vissza 
a mandátumot, mondjanak le, 
és akkor majd tudunk mi lob-
bizni a városért” – jelentette ki.

Mokrai Mihály Kovács 
Lászróra reagált, aki szerint 
politikailag színt vallott: a 
miskolci Fidesznek nem szá-
mít Miskolc, nem segít, csak 
akkor, ha ismét ők lesznek ha-
talmon.

A vita a Salkaházi-támo-
gatásról szóló napirendnél 
élesedett ki újra. Varga And-
rea alpolgármester elmondta, 
ahhoz, hogy a támogatás biz-
tosítható legyen a város idő-
seinek idén is, az kell, hogy 
Miskolc megkapja az energi-

aszámlák kifizetéséhez szük-
séges állami kompenzációt. 
Ennek kapcsán levelet írt a 
város minden országgyűlési 
képviselőjének azt kérve tő-
lük: lobbizzanak Miskolc ér-
dekében a parlamentben. A 
levelet lehetősége volt min-
den önkormányzati képvi-
selőnek aláírni, ezzel azon-
ban csak a Velünk a Város 
frakciója élt.

Hasonló vita alakult ki az 
MVK Zrt. tarifaemeléséről 
szóló napirendnél is.

Az előterjesztést Demeter 
Péter, a Miskolc Városi Köz-
lekedési Zrt. vezérigazgatója 
ismertette. Beszélt az emelke-

dett költségekről és arról, hogy 
az MVK válságtervet dolgo-
zott ki: a gázüzemű buszok tel-
jesítményét csökkentették, az 
elektromos buszok teljesítmé-
nyét megnövelték, mint aho-
gyan a dízelbuszok teljesítmé-
nyét is. Ezek az intézkedések 
többszáz millió forint meg-
takarítást jelentenek, viszont 
ezek az intézkedések sem tud-
ják kiváltani a teljes gázflottát. 
Dolgoznak a biogáz közleke-
déscélú felhasználásán és a te-
lephelyen is spórolnak.

Jelen előterjesztés átlagosan 
20 százalékos tarifaemelést 
tartalmaz 2023. január 1-től. 

Simon Gábor: A közösségi 
közlekedés fenntartása alap-
vető feladat, minden miskolci 
lakos szükséglete. Nagy prob-
léma az, hogy a Fidesz a gázár-
at olyan magasan tartja, ami 
kitermelhetetlen, kifizethe-
tetlen. Jövőre további ötmil-
liárd forint pluszköltség me-
rül majd fel emiatt. Mindent 
elkövetünk annak érdekében 
emellett is, hogy a közösségi 
közlekedés fennmaradjon.

Badány Lajos megerősítet-
te: a tarifaemelés – ami egyéb-
ként inflációkövető – közel 
sem fedezi a pluszköltségeket. 

Molnár Péter: tovább rom-
bolja a városvezetés a mis-
kolci közösségi közlekedést. 
Az új tarifatéelekkel egyetért, 
több pozitívumot nem tud 
mondani az anyagról, ezért a 
Fidesz-KDNP nem tudja meg-
szavazni az előterjesztést.

A teljes tudósítás a minap.
hu-n olvasható.

MOLNÁR PÉTER,  
KDNP-FRAKCIÓVEZETŐ

Veres Pál polgármester és a 
miskolci baloldali az októberi 
közgyűlésen, az idősek hónap-
jában egy megszorítócsoma-
got vágott a miskolciakhoz. A 
KDNP-frakció ezt nem tudta 
támogatni, érveltünk is ellene, 
de süket baloldali fülekre 
találtunk. A miskolci balol-
dali pártok és a polgármester lesújtott.

2014-ben a FIDESZ és a KDNP önkormány-
zása idején hívtuk életre a Salkaházi Sára Prog-
ramot. Élt 8 évet. Mert most Veres Pál és a balol-
dal megszüntette. Már az idei járandóságot sem 
fizetik ki a közel 35 ezer miskolci nyugdíjasnak, 
akik idén is várták az önkormányzati támoga-
tást. Veres Pál ismét átverte a miskolciakat, mert 
2019-ben úgy kampányolt, hogy megtartja a Sal-
kaházi Sára Programot, sőt, pluszt ígért.

2019 tele óta drasztikusan megritkított villa-
mos- és buszjáratok vannak, valamint egyszer 
már emeltek a bérlet- és jegyárakon. Na most 
egy újabb MVK-s díjtételemelést szavazott meg 
a baloldal és a polgármester. Dráguló árak, rosz-
szabb szolgáltatás – így jellemezhető a miskolci 
tömegközlekedés.

A mostani közgyűlésen is önkormányzati tu-
lajdonban lévő ingatlanok eladásáról is döntöt-
tek. A baloldali városvezetés közgyűlésről közgyű-
lésre ingatlanok eladásáról dönt, kiárusítanak.

A Barlangfürdő esete a baloldal teljes csődje. 
Először kellett volna egyeztetni a szállásadókkal. 
Mérhetetlen károkat okoztak a bezárással váro-
sunk turizmusának és az érintett szektornak. Az 
Ellipsum Élmény- és Strandfürdő, amit a kor-
mány építtetett 13 milliárd forintért, zárva van, 
akárcsak a Selyemrét, ahol sok száz fiatal úszott 
napi szinten.

Félő, hogy hamarosan csődbe viszi az alkal-
matlan városvezetés Miskolcot! Mi erről már 3 
éve beszélünk.

SIMON GÁBOR, 
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ

Az elmúlt években a pan-
démia kapcsán az önkor-
mányzatnak jelentős plusz-
kiadásai keletkeztek úgy, 
hogy közben a kormány a 
bevételeket elvonta. Emiatt 
az önkormányzat nehéz 
helyzetben volt már év 
elején is. Erre rakódott rá 
egy egekbe szökő energiaár, amitől a kormány 
nem védi meg az önkormányzatokat.

Ismert, hogy a kormányzat álláspontja az, 
hogy a helyhatóságoknak a kötelező feladatait 
kell ellátni, és csak akkor költhet nem kötele-
ző feladatokra, ha ezt követően marad pénzt. 
A törvények szerint a közösségi közlekedés, 
a Salkaházi Sára Program működtetése sem 
kötelező feladat. Ennek ellenére elkötelezettek 
vagyunk mindkét területen.

Az elszabaduló energiaárak az MVK-t is 
érintik, melynek működtetése már a koráb-
bi kalkulációk szerint is 9 milliárd forint 
volt. A jegyek és bérletek értékesítéséből 3,7 
milliárd forintos bevétele van a cégnek, 5,3 
milliárdot az önkormányzatnak kell kigaz-
dálkodnia, és már ez is nehézkes. Emiatt 
volt szükség a tarifaemelésre, így is az ön-
kormányzat minden miskolci családot évi 
100 ezer forinttal támogat. 

Sajnos a helyi Fidesz-KDNP-s képviselők 
segítséget nem nyújtottak, csak kötekedtek a 
városvezetéssel, a stílus ráadásul több esetben 
egészen elképesztő volt. Több évtizedes kép-
viselői munkám során nem tapasztaltam azt, 
hogy a közgyűlésben olyan szavak, mondatok 
hangozzanak el, melyek a csütörtökön. Na-
gyon méltatlan volt, úgy gondolom, hogy az 
érintett képviselőknek, főként Soós Attilának 
le kellene vonni ebből a következtetést, hogy 
emberileg teljesen alkalmatlan a képviselői te-
vékenységre.

HOLLÓSY ANDRÁS,  
FIDESZ-KDNP-FRAKCIÓSZÓVIVŐ

Újabb durva megszorítá-
sok bevezetését látjuk Mis-
kolcon: 34 ezer szépkorútól 
veszik el a Salkaházi-támo-
gatást, melynek emelését 
ígérték, a tömegközlekedés 
díjtételeit pedig 20-40 
százalékkal emelik meg. 
Amíg a Miskolcot veze-
tő politikusok „sportállásokból” 5-6 helyről 
vesznek fel pénzeket, nagy értékű gépjármű-
veket használnak, luxusvacsorákat tartanak 
és Dubaiba utaznak, addig méltatlan a város-
lakókat így megsarcolni!

Az elmúlt három évben bővíteni kellett 
volna a geotermikus kapacitásokat, kor-
szerűsíteni kellett volna a MIHŐ rendsze-
reit, hogy még több épületet és intézményt 
termálvíz bevonásával fűtsenek. Különö-
sen érdemes kitérni a város tulajdonában 
levő naperőműre. A baloldali városveze-
tés sem vitatta ugyanis a korábbi sajtóhíre-
ket, miszerint a Bogáncs utcában a Fidesz- 
KDNP városvezetés alatt 2019-ben felépített 
naperőmű jelenleg nem működik. Pedig 
amennyiben működne, akkor 2022-ben, 65 
forintos áramárral számolva nagyságrendi-
leg 100 millió forint környéki megtakarítást 
hozott volna Miskolcnak. Jövőre ez a meg-
takarítás a megnövekedett áramárak mellett 
pedig több száz millió forint is lehetne. Bal-
oldali csiki-csuki helyzet van a fürdőhelyzet 
kapcsán is. Kapkodnak, zárjanak vagy nyis-
sanak, de nem előre, hanem utólag egyez-
tetnek a vállalkozókkal. Hirtelen bezárnak, 
aztán a vállalkozók nyomására hirtelen ki-
nyitnak, majd eljátsszák a megmentő sze-
repét, de közben a kormányt szidják, azt a 
kormányt, amely 13 milliárd forintot adott 
Tapolca fejlesztésére és 700 milliós támoga-
tást az üzemeltetésre.

SZARKA DÉNES, 
VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓVEZETŐ-HELYETTES

A legutóbbi közgyűlés talán 
a legrosszabb hangulatú volt 
az elmúlt években. Ez ért-
hető is olyan szempontból, 
hogy a gazdasági helyzet 
miatt, tehát rajtunk kívül 
álló okokból, rendkívül 
nehéz döntéseket kellett 
hoznunk. Az viszont így 
is elkeserítő, hogy egyes képviselők olyan stí-
lust engedtek meg maguknak, ami méltatlan 
Miskolchoz és a testülethez.

A Fidesz képviselői érdemi javaslatokat 
nem voltak képesek megfogalmazni, a vá-
ros érdekében a kormánynál lobbizni nem 
hajlandóak, úgy tűnik, sajnos, leginkább azt 
várják, hogy Miskolc még nehezebb helyzet-
be kerüljön.

A mostani krízisben úgy gondolom, ösz-
szefogásra lenne szükség, hiszen mindnyá-
jan a miskolci választóktól kaptunk felhatal-
mazást, és előbb miskolciként és csak aztán 
bármely párt tagjaként kellene meghatároz-
nunk magunkat.

Ami a konkrét döntéseket illeti, a törvé-
nyek és a kormányzat politikája szorosan 
behatárolja egy önkormányzat mozgásterét 
és kötelező feladatait. Nekünk és a városve-
zetésnek ezen a mozgástéren belül kell min-
dent megtennünk annak érdekében, hogy 
Miskolc továbbra is működhessen. Ebben 
mi, miskolciak csak magunkra és egymásra 
számíthatunk.
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Feszültségek és viták a miskolci közgyűlésen

Miskolc város vezetői. Fotó: Mocsári László
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NÉZŐPONT

Gyermekkorom összes nyarát és iskolai szünidejét 
falun töltöttem. Áldott emlékű nagyszülőknél, nagy-
bácsiknál, nagynéniknél, akiknek ma már csak a sír-
ját tudom meglátogatni a közelgő halottak napján és 
egyre ritkuló ottjártamkor. Hiszen miattuk mentem, 
amíg éltek és szerettek. Ők szívesen gondoskodtak a 
„városi gyerekről”, hogy ezzel is segítsék a dolgozó 
szülőket. Én meg – lakótelepi kissrácként - örömmel 
néztem náluk, hogyan érik a gyümölcs, hogyan kell permetezni „kék 
kővel”, hogy a gombák, rovarok el ne pusztítsák a mutatkozó termést, 
fürödtem a hőségben a tehenek itatóvályújában, vagy dobáltam a szenet 
a disznóknak, amik nagy örömmel ropogtatták a télre beszerzett tüzelőt.

Emlékszem, hogyan készültek a télre. Villany már volt a faluban, gáz még 
nem. Bár világítottunk néha petróleumlámpával is, a villany sem volt akkor 
még üzembiztos. Ma a fiatalok el sem hiszik, hogy kijártunk a hátsó udvar-
ra egy fabódéba kis- és nagydolgot végezni, télen is, kemény mínuszokban, 
és felszabdalt újság - nálunk a Szabad Föld - szolgált papír gyanánt. Nem 
tudják, hogyan ásták még alig néhány évtizede a vermeket, hogy eltegyék a 
krumplit télire, hogyan hozatták a fát, a szenet, hogy legyen tüzelő, ahogy azt 
sem, hogy bizony nem volt termosztát, nem fűtöttek fel minden szobát jóval 
húsz fok fölé. Olyan, hogy ki kelljen nyitni az ablakot, mert a távfűtéstől ká-
nikula van a szobában télen, elképzelhetetlen volt. És most újra az.

Két helyen fűtöttek, a konyhában sparhelttel (nálunk spórnak hív-
ták), ahol nappal dolgoztak, de az is inkább a sütés-főzés miatt történt, 
nem annyira melegedni, és a hálószobában, a cserépkályhában, amely 
jól megrakva lefekvéskor, a hajnali kelésig őrizte a meleget. A téli na-
pokat jellemzően nagykabátban, bekecsben, lajbiban töltöttük. Főleg 
kint, mert a tennivaló is ott volt. Örök emlékem, ahogy disznóvágás 
után a fűtött szobából átmentem a szomszéd szobába, ahol az aszta-
lon lévő nagy tálban kunkorodó fagyos hurkából török egy darabot, 
jóízűen elmajszolom, aztán a vizes vödörben áttöröm a jeges pillét a 
bádoggal, hogy leöblítsem egy kis vízzel. A szomszéd szobában.

Miért jutott ez éppen most eszembe? Mert nem várt módon köszönt 
vissza a múlt. Dolgozók ülnek nagykabátban a munkahelyen, diákok 
tanulnak kesztyűben, mert van, ahol nincs fűtés vagy csak tizennyolc fo-
kot engedélyez a szükség és a határozat. És az emberek, gyerekek fáznak. 
Volt ez már így, volt iskola is hideg teremmel, szénszünettel. De az egy 
más kor volt, a múlt, amely már csak emléke az olyan „boomereknek”, 
mint én. A gyerekeimnek meg történelem. És most nagykabát, lajbi, be-
kecs, kesztyű. Megint. Visszatértek a régi idők, de nem az, ami szép volt 
benne, hanem a baj, a szükség. Egy szobában fűtünk majd ezen a télen, 
és befagy a víz a másikban? Mint régen? Körbejár a világ? Hogyan lé-
pünk mindig ugyanabba a folyóba? Eleve elrendelés ez, vagy egyszerűen 
ilyenek vagyunk? Valakik nem férnek a bőrükbe, nem tanulnak a múlt-
ból, és hazavágják a világunkat újra és újra. Mi meg két bukás között 
mindig elhisszük, hogy ilyen többé nem történhet. Aztán mégis. Észhez 
kellene térni. Ne kelljen a gyerekeinknek kesztyűben tanulni, és ha jeges 
vizet akarnak inni, a jégkockát a fagyasztóból vegyék hozzá.

BACSÓ I.

Tizennyolc fok

Az országgyűlési képviselők 
közvetítését kéri Miskolc 

Varga Andrea, Miskolc 
MJV alpolgármestere az ok
tóberi testületi ülésen kez
deményezte, hogy a közgyű
lés tagjai együttesen kérjék a 
Miskolcról a parlamentbe ke
rült országgyűlési képviselők 
közvetítését a Salkaházi Sára 
Miskolc Program megmen
téséhez. A csütörtöki közgyű
lési ülésen az alpolgármester 
minden képviselő számára le
hetővé tette, hogy az ország
gyűlési képviselőknek kül
dendő levelet aláírja. Ezzel a 
lehetőséggel csak a Velünk a 
Városfrakció tagjai éltek.

Az önkormányzatokkal 
folytatandó tárgyalások eljá
rásrendjéről szóló 1473/2022 
(X.5.) Kormányhatározat 
ugyanis előírja, hogy a háborús 
veszélyhelyzet okozta draszti

kus energiaáremelkedés ha
tásainak enyhítése érdekében 
az önkormányzatok és a kor
mány között egyedi egyezteté
sek lefolytatására kerüljön sor. 
Ezen egyeztetésekre a helyha
tóságok részéről szükséges volt 
egy menedzsmentterv készíté
se, amelyben az önkormányza
toknak a kötelezően ellátandó 

feladataik ellátására kellett ja
vaslatot tenniük.

A Salkaházi Sára Miskolc 
Program nem kötelezően el
látandó feladata Miskolc MJV 
Önkormányzatának, de fontos 
vállalása. Éppen ezért Veres Pál, 
Miskolc polgármestere Bal
la György miniszteri biztossal 
folytatott egyeztetésére nem
csak az alapellátások biztosítá
sára készült tervezetet vitte, de 
a Salkaházi Sára Miskolc Prog
ram megmentéséhez is kor
mányzati támogatást kért.

A jelenlegi rendkívüli gaz
dasági helyzetben ugyanis 
csak kormányzati szerepvál
lalással van lehetősége a vá
rosnak megtartania a szép
korúakat támogató szociális 
programot.

Megmentenék a Salkaházi programotMegmentenék a Salkaházi programot

A Velünk a Város-frakció 
az alábbi sajtóközleményt 
adta ki : „A miskolci Fi-
desz nem takargatja to-
vább, ami eddig is nyilván-
való volt: a kormányzattal 
abban érdekeltek, hogy a 
város tönkretétele árán is-
mét hatalomra kerüljenek.

Kovács László fideszes 
képviselő a városi közgyű
lés csütörtöki ülésén ken
dőzetlenül beszélt arról, 
hogy akkor lesz majd jó vi
lág Miskolcon, ha a Fidesz 
kerül hatalomra. Nyíltan 
üzent ezzel, addig sanyar
gatja a kormány a várost, 
akkor ad majd pénzt az Or
bánkormány, ha ismét a 
Fideszé lesz a hatalom. A 
kormánypárti képviselő ha
talomvágyó türelmetlensé
gét jelezte, a vezetés azon
nali átadására szólított fel. 
Ezzel nem csak gátlástalan 
politikusi magatartást tanú
sított, de miskolci választó
polgárok tízezreinek szava
zatokban kifejezett akaratát 
vette semmibe.

A Fidesz ma mélységi szin
tet lépett, már nyíltan zsa
rolja nemcsak a várost vezető 
koalíciót, hanem a miskol

ci polgárokat is. Eddig ezzel 
nem hivalkodtak, szótlanul 
asszisztáltak, hogy a kor
mány minél több milliárdot 
vonjon ki a város költségve
téséből. Most végre kiderült, 
azért nem szóltak egy szót 
sem a kormány ellenzéki 
vezetésű városokat büntető 
megszorításai ellen, mert a 
Fidesznek nincs más érdeke, 
mint a város kivéreztetése, 
működésének ellehetetlení
tése, hogy aztán a romok te
tejére állhasson. Most végre 
kiderült, azért nem tesznek 
a Fidesz képviselői semmit 
a kormánynál, hogy a váro
si energiaköltségek draszti
kus drágulását kompenzálja, 
mert az az érdekük, hogy a 
várost csődbe vigyék.

Végre tiszta beszéd, a 
miskolciak tudhatják, a Fi
desz mit vár el a várostól, 
azt, hogy összeomoljon. Eb
ben azonban a Velünk a Vá
rosfrakció meg fogja aka
dályozni.

A tiszta beszédben termé
szetesen ezután sem akadá
lyozzuk a Fideszt. Ebből de
rülhet ki az is, valójában mit 
gondolnak a velük ellentétes 
oldalon álló miskolciakról. 
Soós Attila hazug, hitvány 

kutyáknak nevezte a Velünk 
a Városfrakció tagjait. Az 
elmúlt harminc évben nem 
volt példa a közgyűlésben 
ilyen, a képviselői tisztség
hez méltatlan becsületsér
tésre alkalmas kijelentések
re. Ezzel azonban leginkább 
ismét a miskolciakat sértet
ték meg a fideszesek.

A Fidesz számára elvi
selhetetlen, hogy nem lehet 
hatalomban, megbocsátha
tatlan számukra, hogy de
mokratikus értékrendű koa
líció irányítsa a várost. Mivel 
Miskolc ellehetetlenítésé
ben érdekeltek, segíteni nem 
akarnak, érvek helyett nem 
marad más, mint a megvá
lasztott, a városlakók több
ségét képviselők becsmér
lése. A Fidesz színt vallott, 
nem várhatunk mást tőlük: 
ezután is bármit meg fognak 
tenni a hatalomért a miskol
ciak akaratával szemben.

A Velünk a Városfrak
ció nem enged a helyi Fidesz 
zsarolásának, a kormányza
tuk romboló szándéka elle
nére is a miskolciak elsőd
leges érdekeit szem előtt 
tartva biztosítja a város mű
ködését.”

VELÜNK A VÁROS-FRAKCIÓ

A Fidesz elismerte, a hatalmat A Fidesz elismerte, a hatalmat 
és Miskolc csődjét akarjaés Miskolc csődjét akarja

Varga Andrea: a Fidesz önkormányzati képviselői nem támogatják 
a Salkaházi program megmentését. Fotó: Mocsári László 

A szeretteinkre emlékezünkA szeretteinkre emlékezünk
Halottak napja a nyuga-
ti kultúrkörben eredetileg 
egyházi ünnep volt, de az el-
hunytakról szerte a világon 
megemlékeznek az emberek 
világnézettől függetlenül.

A katolikus felfogás szerint az 
egyház három részben él egyi
dejűleg: a még evilágban élők a 
küzdő egyházat, a már meghal
tak és „tisztítótűzben” vezeklők a 
szenvedő egyházat, az üdvözül
tek pedig a diadalmas egyházat 
képviselik. November első két 
napja összekapcsolódó ünnep, 
előbb a már üdvözült – menny
országba jutott – lelkekről emlé
keznek meg mindenszentekkor, 
majd a purgatóriumban szenve
dőkről halottak napján.

„Ez az ünnep az összetartozá
sunk ünnepe, az élőké és a hol
také, hiszen a lelkünk örök, akár 
élünk, akár halunk, egymáséi va
gyunk. Az egyház minden tagja 
egy közösséget alkot, függetle
nül attól, hogy a lelkünk melyik 
világban tartózkodik. Ezen belül 
az itt lévő közösségeink, a csa
lád, a rokonok, barátok, a hitben 
való összetartozás is fontosak. 
Nem tudjuk, hogyan lesz odaát, 
de biztos, hogy az összetartozók 
ott is valamilyen módon össze 
fognak tartozni. Ez a nap ezt is 
szimbolizálja.” – világosított fel 
Juhász Ferenc főszékesegyházi 
kanonok, a miskolci Mindszenti 
Plébánia plébánosa.

Hozzátette: „A halottak nap
ja az imádkozás napja, azokért 
a szeretteinkért imádkozunk, 
gyújtunk gyertyát, mutatunk be 
szentmisét, elmélkedünk róluk, 
megyünk ki a sírjaikhoz, akik 
már elhunytak, és mi kérjük szá
mukra Istentől, hogy mielőbb 
jussanak el Isten szenthárom
ságának közösségébe. Ezt jelen
ti az üdvözülés. Jézus halála és 

feltámadása, az üres sír maga 
a bizonyíték arra, hogy a halá
lon mindenkinek át kell menni, 
de a feltámadás is mindannyi
unk jövője. Az első keresztények 
gyakran a vértanúk sírjai fölött 
gyűltek össze, ott mutatták be 
a szentmisét, ott imádkoztak, 
mert a halál a keresztények szá
mára sosem a végső állapotot je
lentette. Templomainkban ma is 
őrzünk ereklyéket vértanúktól, 
szentektől, ami arra emlékeztet, 
hogy a halál nem a szörnyű vég, 
hanem a megdicsőülésünk kez
dete, átlépés abba az életbe, ami 
nekünk van szánva.” – tudtuk 
meg a plébánostól.

Viszóczky Ilona etnográfus, a 
Herman Ottó Múzeum mun
katársa szerint ez a nap a kato
likus egyházban az élő és az el
halt hívek titokzatos közösségét 
jeleníti meg. Ünneppé nyilvá
nítását Szent Odilo clunyi apát 
kezdeményezte, a IX. század óta 
kötelező egyházi ünnep.

„A néphagyományban sok 
régi szokás és hiedelem kap
csolódik hozzá. A halottakkal 
kapcsolatos szokások a legkon
zervatívabbak, és olyan korábbi 

pogány képzeteket és rítusokat is 
megőriztek, amelyeket az egyhá
zak tiltanak. Például úgy tartja a 
népi hiedelem, hogy a minden
szentek és halottak napja közti 
éjszakán a templomban a halot
tak miséznek, vagy hazalátogat
nak a saját otthonukba. Többfelé 
előfordul, hogy amikor a csa
lád elindul a templomba, akkor 
megterítenek a halottnak, hogy 
megvendégeljék, és a hazajáró lé
lek ne találja üresen a házat. Van, 
ahol a sírokra is tesznek élelmet, 
hasonló okból. Gyakori szokás 
volt ezen a napon a koldusok 
megvendégelése is. Szeged kör
nyékén egészen a legújabb idő
kig a hagyományőrző családok 
már mindenszentek ünnepén 
fehér üres kalácsot sütöttek. Ez a 
mindönszentök kalácsa, másként 
kúdúskalács, amelyet a temető 
kapujában várakozó koldusok
nak osztogattak azzal a kéréssel, 
hogy ők is emlékezzenek meg 
a család halottairól. A koldusok 
könyörgését a régi szegedi ha
gyomány különösen hasznosnak 
tartotta, hogy így is elősegítik az 
elhunyt családtagok üdvözülé
sét.” – avatott be az etnográfus, 

aki más érdekességekkel is szol
gált, főképp az ünnephez kötődő 
babonákból.

Megtudtuk, hogy halottak 
napján, sőt hetében mosási ti
lalom volt, attól tartva, hogy 
akkor a hazajáró halott vízben 
állna, vagy mert megsárgulna 
a ruha. Nem meszeltek, mert 
a férgek ellepnék a házat. Ha
lottak napjához munkatilalom 
is kapcsolódott, nem végeztek 
semmilyen földmunkát, mert 
keléses lenne, aki ezt megsze
gi. Csak a legszükségesebb ház 
körüli munkákat végezték el.

Ezek a szokások egyrészt a ha
láltól, halottaktól való félelmen 
alapulnak, másrészt az örömön, 
hogy a szeretteik üdvözülhetnek, 
az üdvözülés útján járnak. Ehhez 
kapcsolódnak az imafelajánlások 
is és a mise bemutatása a lelke
kért. A magyar halottkultuszban 
fontos az is, hogy az elhunyt vég
akaratát végrehajtsák, hogy ne 
járjon vissza, nyugodjon béké
ben. Mindenképpen egy félelem
mel vegyes tiszteletről van szó, 
amit ezen a napon kifejezünk el
távozott szeretteink felé.

BACSÓ ISTVÁN

A Mindszenti temetőben is minden évben beterítik a sírokat a kegyelet virágai. Fotó: Minap / archív Végh Cs.

Idézet a levélből: 
Tisztelt Országgyűlési Képviselő Asszony/Úr!
A városvezetésnek, a városnak kiemelten fontos a Salka-

házi program, fontosak a szépkorú miskolciak. Amellett, hogy 
kormányzati segítséget kért a város a program folytatásá-
hoz, a városházi szakemberek – Varga Andrea Miskolc MJV al-
polgármesterének vezetésével – több vészforgatókönyvet is 
kidolgoztak ezen támogatási forma megmentésére.

A város vezetői és önkormányzati képviselői az ügy támo-
gatását kérik az országgyűlési képviselőktől.



Szabad a pálya címmel ren-
deznek pályaválasztási ki-
állítást kedden és szerdán a 
hetedik és nyolcadik osztá-
lyos diákok részére. 

A két nap során több mint 
hatvan kiállító várja az érdek-
lődőket a Miskolci Egyetem 
díszaulájában és előcsarnoká-
ban. Az eseményen a középis-
kolák mellett pályaválasztási 
tanácsadók és gazdasági sze-
replők segítik megalapozott 
döntésük meghozatalában a 
fiatalokat.

A Miskolci Szakképzési 
Centrum (MSZC) – melynek 
intézményeiben közel hétez-
ren tanulnak – szakmai tá-
mogatásával segíti a kiállítás 
megvalósítását. Molnár Péter 
főigazgató köszöntőbeszédé-
ben azt fejtette ki: fontos, hogy 

jó stratégiai döntést hozzanak 
meg a fiatalok, ezért lényeges, 
hogy a standok közül minél 
többet keressenek fel. Kiss Gá-
bor szerint nem csupán szak-
mát, hanem jövőképet is lehet 
választani egy-egy ilyen alka-
lom során. Az MSZC kancel-
lárja úgy vélekedett, ehhez ki-
váló támpontot biztosítanak 
jelenlétükkel a régió megha-
tározó cégei. Hozzátette: az 
elmúlt időszakban nagyon 
sokat változtak a szakmák, új 
képzések jelentek meg – első-
sorban a digitalizáció és az au-
tomatizáció hatására.

A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) elnö-
ke azt vázolta a hallgatóság-
nak, hogy – habár rossz híre-
ket lehet hallani a világban, 
de – a megye gazdasága sta-

bil, és várja a tanulókat. Bi-
hall Tamás annak jelentőségét 
is aláhúzta, hogy az ipar és a 
kereskedelem mellett az agrá-
rium képviselői is megjelentek 
a kétnapos rendezvényen. Az 
egyetem rektora köszönetet 

mondott a megyei kormány-
hivatalnak a program meg-
valósulásért. Horváth Zita azt 
hangsúlyozta, hogy a közép-
iskola megválasztása már egy 
olyasfajta döntés az ember éle-
tében, amibe lényegi beleszó-
lása lehet. Ugyanakkor rámu-
tatott: az oktatási intézmény 
megválasztása szükséges, de 
nem elégséges feltétele a karri-
erválasztásnak.

A rendezvényre meghívást 
kapott a Miskolc Holding Zrt. 
is, mely kiemelten fontosnak 
tartja, hogy saját magukon túl 
tagvállalataikat is képviseljék. 
Mint sok más itt bemutatkozó 
gazdasági és oktatási szereplő-
nek, ilyenkor számukra is le-
hetőség nyílik, hogy a cégcso-
porton belüli munkaköreiket 
népszerűsítsék. Ennek érde-
kében az egyes tagvállalatok-

tól érkező szakemberek olyan 
eszközöket és műszereket 
hoztak magukkal, melyekkel 
leginkább szemléltetni tudják 
az adott szakmához kapcsoló-
dó részfeladatokat.

– A Miskolc Holding 
HR-csapata az alkalomra egy 
olyan szakmai anyagot állí-
tott össze, mely azt taglalja, 
hogy bizonyos szakmákkal 
milyen kompetenciákra te-
hetnek szert a növendékek, 
és az így megszerzett tudást 
miként tudják majd nálunk 
hasznosítani – mondta Képes 
Melinda, a Miskolc Holding 
Zrt. HR-vezetője. A megkér-
dezett szakember úgy látja, a 
felnőtteknek tartott állásbör-
zékkel szemben az ehhez ha-
sonló programokon sokkal 
inkább a szakmai orientáci-
ót kell szem előtt tartaniuk. 
Miként fogalmazott: hosz-
szú távú céljuk ezzel a diákok 
érdeklődésének felkeltése, s 
hogy minél több fiatal vá-
lassza az általuk bemutatott 
szakmákat – ennek eredmé-
nyeként pedig egyre több di-
ákot tudjanak fogadni, felké-
szíteni és kinevelni.
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A miskolci önkormányzat 
nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy a civileket, a lakossá-
got is mind jobban bevonja 
a közösséget érintő terve-
zésekbe és döntésekbe. 

A Részvételi program ke-
retében több témában már 
zajló Közösségi tervezés 
folyamatához hasonlóan 
igyekszenek bevonni az em-
bereket a „Miskolc érted fej-
lődik” projektbe is, amely a 
városrészi központok szépí-
tését tűzte ki célul.

A városrészi központok 
fejlesztésére vonatkozó kö-
zösségi tervezési megoldások 
közül a helyszíni beszélgeté-
sek kerülnek előtérbe a kö-
vetkező hetekben, első állo-
más a belváros, Dísztér (Szent 
István – Hunyadi – Malom-
szög utcák, „Szökőkút”) volt, 
október 27-én, csütörtökön, 
15 órától a Dísztéren, ahol Si-
mon Gábor, a választókerület 
önkormányzati képviselője, a 
Velünk a Város frakcióveze-
tője várta egy tartalmas be-
szélgetésre a miskolciakat.

„Az előző városvezetés a 
társadalmi egyeztetéseket 
folyamatosan elmulasztotta 
a döntések előkészítésekor. 
Néhány esetben ebből ko-
moly problémák és konflik-
tusok származtak. A jelen-
legi városvezetés ezzel a 
gyakorlattal szakítani akar, 
ezért minden olyan jelentő-
sebb fejlesztést, amely a vá-
ros egészét vagy egyes részeit 
érinti, mint a városközpont 
vagy városrészek központjai, 
szoros társadalmi egyeztetés 
mellett kíván megvalósíta-
ni. Számos ilyen törekvésünk 
van. Konkrétan a Dísztér ese-
tében – amelynek én vagyok 
az önkormányzati képviselő-
je – azt látjuk, hogy rendkí-
vül elhanyagolt állapotban 
van, így örököltük az előző 
városvezetéstől. Korábban 
még működött a szökőkút 
is, de aztán csak pusztult ez 
a terület. Ezért elhatároztuk, 
hogy a teret felújítjuk, sőt, 
átépítjük. Szeretnénk azt is, 
hogy új funkciókkal gazda-
godjon, egy olyan élő tér le-
gyen, ahol a miskolciak jól 

érzik magukat.” – ismertette 
a képviselő az elképzeléseket.

Kiemelte: „Fontos célkö-
zönség lenne például a di-
ákság is, hiszen két nagy in-
tézmény is működik itt, a 
Herman Ottó Gimnázium 
és a Zrínyi Ilona Gimnázi-
um. Első lépcsőként hirdet-
tük meg a csütörtöki fórumot 
a közösségi tervezés jegyében, 
ahol ismertetésre kerültek az 
alapelképzelések és lehetősé-
gek, és ehhez vártuk a lakos-
sági véleményeket, javaslato-
kat, ötleteket ott a helyszínen.” 
Simon Gábortól megtudtuk 
azt is, hogy a Dísztér átépítése 
Miskolc városfejlesztési stra-
tégiájában szerepel, a szüksé-
ges forrás a TOP Plusz pályá-
zati rendszerből származna. 
A gond az, hogy ezek a for-
rások egyelőre nem állnak 
rendelkezésre a magyar kor-
mány és az EU közötti viták 
miatt, amelyekre hivatkoz-
va Brüsszel visszatartja a pá-
lyázatok fedezetére szolgáló 
összegeket. Ez azonban nem 
lehet akadálya a tervezésnek 
és a társadalmi egyeztetések-
nek, hiszen ez egyrészt hosz-
szas előkészítő munka, más-
részt szeretnének a források 
megnyílásakor készen állni, 
hogy mielőbb elindulhassa-
nak ezek a fejlesztések.

A tervek szerint jelenleg öt 
fejlesztésre váró terület van 
kijelölve, ahol a közösségi 
egyeztetéseket megvalósítják 
a következő hetekben:

BACSÓ ISTVÁN

A vasúti kocsik felújítá-
sával foglalkozó cég több 
mint hétszázmilliós fej-
lesztést hajtott végre mis-
kolci telephelyén.

Magyarország egyik legkor-
szerűbb nagy teljesítményű 
digitális profilesztergája állt 
üzembe szerdán a TS Hun-
gária Kft.-nél. A hétszázötven 
millió forint értékű csúcs-
technológiás berendezés éves 
szinten harminc százalékkal, 
ötezer vasúti kerékpárral nö-
veli a Rail Cargo Hungariá-
hoz tartozó vasúti járműjavító 
produktivitását – jelentette ki 
Kotiers Román, a Rail Cargo 
Hungaria (RCH) igazgatósá-
gának tagja. 

Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere hangsúlyozta, hogy a 
városba egyre nagyobb szám-
ban érkező befektető magyar 
és nemzetközi cégek jó ott-
honra lelnek, hiszen Miskolc 
adottságai kiválóak mind az 
infrastruktúra, mind a jól kép-
zett munkaerő, mind pedig a 
biztos szakember-utánpótlást 
jelentő egyetem révén.         T. Á.

Hétszázmilliós fejlesztés

Érdeklődő a Holding pavilonnál. Fotó: Horváth Csongor

Az elmúlt év fejlesztéseinek 
köszönhetően a terület mos-
tanra teljesen betelt.

Már nincs szabad terület 
a Mechatronikai Ipari Park-
ban. Az elmúlt néhány évben 
ugyanis olyan rohamos fejlő-
désnek indult, hogy mostanra 
teljesen betelt. Az ipari park-
ban megvalósuló beruházá-
sokat csütörtökön Veres Pál is 
megtekintette.

Juhász-Nagy Judit, a Miskolc 
Holding Zrt. gazdaságfejlesz-
tési igazgatója emlékeztetett, a 
vagyonkezelő még a múlt hó-
napban jelentette be, hogy út-
fejlesztés indul a Mechatroni-
kai Ipari Parkban. Az új útnak 
köszönhetően az itt működő 
vállalkozásokat jobban meg le-
het majd közelíteni.

– Az útfejlesztést az MVK is 
javasolta, hiszen nekik is cél-
juk, hogy majdani járataikkal 
minden céget gördülékenyen 
el tudjanak érni. Az összekötő 
út a Terület és Településfejlesz-
tési Operatív Program kere-
tében uniós forrásból valósul 
meg, a beruházás értéke kö-
zel 70 millió forint, és várha-
tóan jövő év első felére készül 
el vele a kivitelező – mondta el 
a gazdaságfejlesztési igazgató, 
aki kiemelte, a beruházásra a 
forrást Veres Pál polgármester 
közbenjárásával sikerült meg-
szerezni.

Az infrastrukturális fejlesz-
tés mellett több beruházás 
megvalósítása is zajlik. A vá-
ros két éve vásárolta vissza azt 
a területet, ami ezelőtt évekig 

üresen állt. A visszavásárlást 
követően a terület hasznosítá-
sával megtelt az ipari park. Az 
egyik nagy beruházást – egy 
logisztikai csarnok építését – 
az  InfoGroup hajtja végre.

Mellette pedig a Cher-
von-csoport első, Kínán kívü-
li gyárának építése is jól halad. 
Az alapkövet alig egy évvel ez-
előtt tették le, a tervek szerint 
pedig a gyártás jövő tavasz-
szal elindulhat – emlékeztetett 
Gaál Gyula, a Chervon Autó 
Kft. cégvezetője.

– Drónfelvételekről már jól 
látható, hogy tömegében ma 
már a mi csarnokunk uralja az 
egész Mechatronikai Ipari Par-
kot. Nem is csoda, hiszen egy 
nyolcvanezer négyzetméteres 
telken egy harmincezer négy-
zetméteres gyárcsarnokról van 
szó. Idetelepítünk majd egy tel-
jesen automatizált öntödét és 
megmunkálóközpontokat. Cé-
günk az elektromos autógyár-
tás számára fog alkatrészeket 
szállítani elsődlegesen európai 
vevőkörben – mondta el Gaál 

Gyula, aki hozzátette, a gyár-
tást jövő tavasszal már indítani 
szeretnék.

A Mechatronikai Ipari Park 
üres területeinek beépítésé-
vel mára elmondható, hogy az 
előkészített, miskolci tulajdo-
nú ipari parki területek mind 
gazdára találtak. Veres Pál 
polgármester szerint ez egy-
felől örömteli. Másrészt újabb 
feladatok elé állítja az önkor-
mányzatot és a Holdingot.

– Nekünk most az a fela-
datunk, hogy hogyan tudunk 
újabb területeket bevonni a 
gazdasági fejlesztésbe, és inf-
rastrukturális fejlesztés kere-
tében ipari befektetéseknek 
alkalmas területeket kell tud-
nunk kialakítani – jelentette ki 
a városvezető.

A bejárás végén a résztvevők 
az új légimentőbázis építését 
is megtekintették. A korszerű, 
fénytechnikával ellátott fel– 
és leszállópályával, tároló– és 
szervizhangárral ellátott bázis 
várhatóan év végére elkészül.

TAJTHY ÁKOS

Polgármesteri bejárás a Mechatronikai Ipari Parkban. Fotó: H. Cs.

Simon Gábor tájékoztatóját tartja. Fotó Horváth Csongor

Új a csarnok, új az út is

A szakmai rendezvényt a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal a Mis-
kolci Szakképzési Centrum-
mal, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarával és a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálattal 
együttműködésben valósítja 
meg a Miskolci Egyetem dísz-
aulájában.

A tagvállalatok az egyetemi 

mellett középiskolai szinten 

is részt vesznek a duális kép-

zésben, a szakképzési isko-

lákkal folyamatos és szoros 

együttműködésben állnak, 

mindennek keretében tehát 

gyakorlati tudással is ellátják 

a fiatalokat.

A Holding is segít dönteni a pályaválasztásban 

Mi legyen a miskolci Dísztéren?

RÓZSASZÍN SÉTÁVAL AZ EMLŐRÁK ELLEN. Október a mellrák el-
leni küzdelem hónapja. Kiemelten fontos, hogy tájékozódjunk a be-
tegségről és annak megelőzéséről. A helyi figyelemfelhívás hatásos 
eszköze az az évről évre megtartott séta, melynek élére idén a Mis-
kolci Egyetem Egészségügyi kara állt. Az intézmény campusán ha-
gyományteremtő céllal szerveztek a Magyar Rákellenes Ligával és a 
Mellrákinfo Egyesülettel közösen rózsaszínű sétát. Fotó: Juhász Ákos



Ünnepélyes keretek között 
adták át szerdán Miskolc 
diósgyőri városrészének leg-
újabb közparkját, amely az 
Aranykapu kert nevet kapta 
az itt élőktől.

Folytatás az 1. oldalról

Az Aranykapu kert, ez a 
tér, ahol most vagyunk, en-
nek egy eleme, amely egyben 
a projekt zárás is.” – ismer-
tette a polgármester, akitől 
megtudtuk azt is, hogy Mis-
kolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata még 2016-ban 
döntött úgy, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program támogatási rendsze-
réhez benyújtja a pályázatát a 
diósgyőri városrész komplex 
fejlesztésére.

A beruházások közül el-
sőként fejeződött be a Petőfi 
Sándor Fiókkönyvtár klíma-
tudatos felújítása 2017 nyarán. 
Ugyanezen év novemberében 
elkészült a Diósgyőri Római 
Katolikus Plébánia templom-
kertjének fejlesztése. 2019 áp-
rilisában megújult az Árpád 
úti szolgáltatóház előtti tér, 
ahol zöldfelületek, új padok 
és villanyoszlopok, gyönyö-
rű szökőkút, kulturált kör-

nyezet és helyi termelői piac 
is várja a pihenni, beszélgetni 
vagy éppen vásárolni vágyó-
kat. A Táncsics Mihály tér is 
megszépült, itt új növényeket 
ültettek. A Vár utcában egy 
 rossz műszaki állapotú ingat-
lan felújításával kialakítottak 
egy kávézót 2019 novembe-
rében. 2020 szeptemberében 
a Nagy Lajos király útja és a 
Blaha Lujza utca közötti zöld 
területen új játszóteret kaptak 
a gyerekek. 2020 év végén pe-
dig a II. János Pál pápa tér ki-
alakításával impozánssá vált a 
diósgyőri városközpont. A tér 
lépcsőzetes süllyesztésű lett 
a Szinva patak medre felé, és 
egy zenélő szökőkút is egyedi 
élményt nyújt az odalátoga-
tóknak. A projekt egyik utol-
só elemeként, 2022 szeptem-
berében a Pálosok parkjában 
utcabútorokat újítottak fel, és 
új sportpark várja a sportol-
ni vágyókat. A végső fázisban 
készült el az Aranykapu kert. 
Mindezek nagyban javították 
az itt élők életminőségét, han-
gulatát, a városrész összképét.

Az infrastrukturális fejlesz-
tések az évek során szemlé-
letformálási programokkal, 
közösségi virágültetéssel egé-

szültek ki. Környezettudatos-
ságot erősítő, ismeretterjesztő 
„zöldtanórák” szerveződtek 
Diósgyőr több iskolájában és 
óvodájában, a helyi termékek 
népszerűsítésére több alka-
lommal termelői piacot tar-
tottak az Árpád úti szolgálta-
tóház előtti felújított téren.

Veres Pál külön megkö-
szönte az itt élőknek, a helyi 
lakosoknak és közösségeknek, 

hogy tevőlegesen rész vettek 
a tervezésben, elmondták azt, 
hogy az önkormányzat terve-
it hogyan kellene átalakítani, 
módosítani, hogy még jobbak 
legyenek és még inkább az ő 
érdekeiket és igényeiket szol-
gálják.

Varga Andrea alpolgármes-
ter szerint fontos mérföldkő-
höz értek el ezzel a projekt-
zárással, de még fontosabb, 

hogy csak ennek a projekt-
nek van ezzel vége, az önkor-
mányzat folytatja tovább a vá-
ros megújítását. „Kezdődik a 
következő fejlesztési projektek 
előkészítése, amelyben Diós-
győr továbbra is szerepet ját-
szik. Legközelebb Berekalján 
lesz egy közösségi egyeztetés 
szombaton tíz órától. A kö-
zösségi tervezés legfontosabb 
kérdése, hogy hogyan újítsuk 

meg a Honfoglalás parkot. 
Milyen funkciókkal töltsük 
meg, melyek azok az igények, 
amelyek a lakosság részéről 
érkeznek? További fejlesztési 
területeket is kijelöltünk Diós-
győrben, például az Észak-Ki-
lián lakótelepen egy kis tér ki-
alakításán dolgozunk, szintén 
közösségi tervezéssel, az ott 
élő civilek bevonásával. Azt 
gondolom, most jutottunk 
el oda, hogy megvalósul egy 
klasszikus, valódi részvételi-
ségen alapuló, közös tervezé-
si folyamat. Ez már megkez-
dődött a Szinva Zöld Folyosó 
tervezésével, és most folytató-
dik a városrészi közös gondol-
kodásokkal. Ez az a folyamat, 
amelyet igazából a részvételi 
koncepciónknak megfelelően, 
részvételi tervezésként tudha-
tunk a magunkénak.” – tájé-
koztatott az alpolgármester.

A most lezárult több éves 
projekt 100 százalékos mér-
tékben az Európai Unió és a 
Magyar Állam hozzájárulá-
sával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósult meg. A tá-
mogatás teljes összege 936 377 
261 forint volt.
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Az idősek hónapja záró-
rendezvényére került sor 
pénteken Miskolcon a 
Szépkorúak Háza Idősek 
Otthonában, ahol kísérő-
rendezvényként a „Babák a 
múltból” kiállítás megnyi-
tójára is sor került.

Varga Andrea, Miskolc Me-
gyei Jogú Város alpolgármes-
tere a záróünnepségen meleg 
szavakkal fordult az otthon la-
kói felé. Elmondta: „Az elmúlt 
időszakban rendkívül sok vál-
tozáson, fejlődésen esett át az 
intézmény, és én mindig jóle-
ső érzéssel érkezem ide, mert 
olyan bensőséges, meleg, ott-
honos hangulatot találok itt, 
amely - azt gondolom - feltét-
lenül szükséges ahhoz, hogy 
az itt élők biztonságban és 
nyugalomban élhessenek. Az 
október, a szépkorúak hónap-
ja mindig egy figyelemfelkel-
tő hónap. Azok az események, 
amelyeket ilyenkor városszer-
te megrendezünk - nemcsak 
ebben az otthonban, hanem a 
város egyéb intézményeiben 
is -, azok azt szolgálják, hogy 
beszélgessünk az emberekkel 
arról, mennyire fontos az oda-
figyelés az idősekre és egymás-
ra. A szépkorúakra és minden 
miskolci városlakóra.” – emelte 
ki az alpolgármester, aki nem 

feledkezett meg az előttünk 
álló nehézségekről sem:

„Nehéz időszaknak nézünk 
elébe, és ebben a nehéz és ter-
hes időszakban az ad nekünk 
biztonságot és nyugalmat, ha 
mi emberként fordulunk egy-
máshoz. Ez azt is jelenti, hogy 
olyan környezeteket kell te-
remtenünk, ahol ez a biztonság 
megvalósítható. Azt gondolom, 
hogy itt, ebben az intézmény-
ben bensőséges, családias han-
gulatban zajlanak a hétköz-
napok, de sokan vannak, akik 
nem ilyen biztonságos, meg-
nyugtató otthonban élnek, ha-
nem esetleg egyedül, a saját 
otthonaikban néznek szembe 
a nehézségeikkel, és nekik kü-
lönösen szükségük van arra, 
hogy mi, miskolci városlakók 
odafigyeljünk rájuk is. Erről a 
helyről is üzenem a miskolciak-
nak, hogy tegyék meg azt, hogy 
időnként átkopognak a szom-
szédba, hogy meglátogassák 
azokat az időseket, akik egye-
dül élnek, és ha szükség van rá, 
akkor segítséget nyújtsanak ne-
kik. Ez a segítség sokféle lehet. 
Az önök számára itt van az az 
egészségügyi ellátást és bizton-
ságot nyújtó közeg, amelyet az 
intézményben megteremtet-
tek. Az a gondoskodás, amely-
lyel az itt dolgozók körülveszik 
önöket. De tudom, hogy az 

igazi ünnepnapok azok, ami-
kor eljönnek a családtagok, és 
együtt tudják tölteni az idejüket 
a szeretteikkel.” – mondta Varga 
Andrea alpolgármester az ün-
nepséget megnyitó beszédében.

Gálné Pataki Zsuzsanna Gab-
riella, a Szépkorúak Háza Non-
profit Kft. ügyvezető igazgató-
ja szerint gyorsan elrepült az 
október, az idősek hónapja, de 
tele volt kulturális programok-
kal, zenével, irodalommal, sok 
különböző együttes és előadó 
látogatta meg a ház lakóit a hó-
nap folyamán. Feltette a kérdést: 
„Mit tud adni az időseknek a 
társadalom? Talán biztonságot, 
anyagi megbecsülést, vagy azt, 
hogy soha nem hagyja magára 
idős tagjait? És mit tud nyújtani 
a Szépkorúak Háza az itt lakók-
nak? Szeretetet, megbecsülést, 
figyelmet, törődést és gondos-
kodást. A nehéz pillanatokban 
támaszt. Mindazt, amire önök-
nek szükségük van.” – válaszol-
ta meg a kérdéseket az igazgató, 
aki hozzátette: „Tesszük mi ezt 
jó szívvel, empátiával és szak-
értelemmel. Feladatunk és kö-
telezettségünk is egyben, hogy 
méltóságteljes, örömökben 
gazdag életet biztosítsunk az itt 
élők számára.”

A bensőséges ünneplés a 
házban élő és még nagyon ak-
tív, a közösséget saját munká-
jukkal is építő idősek számára 
elismerő oklevelek átadásával 
folytatódott, majd a Miskol-
ci Egyetem Ferenczi Sándor 
Egészségügyi Technikum ta-
nulóinak ünnepi műsorában 
és Gecse Attila református lel-
kipásztor trombitajátékában 
gyönyörködhettek a szépko-
rúak és a meghívott vendégek. 
Az esemény egyben a „Babák 
a múltból” című kiállítás meg-
nyitója is volt, amelyet Szegedi 
Judit Katalin gyűjteményéből 
állítottak össze.

B. I.

Emberként figyeljünk egymásra

A MIHŐ különleges prog-
rammal és ajándékokkal 
készült a Mesevár Óvoda 
csemetéinek az Erőművek 
Éjszakája alkalmából.

Október utolsó péntek-
jén újra megrendezték az 
Erőművek Éjszakáját, amely-
lyel egy időben ünnepelték a 
távhőszolgáltatás napját is. A 
programhoz Miskolc is csat-
lakozott. Délelőtt a Miskolci 
Hőszolgáltató Kft. kollégái 
meglátogatták a szomszéd-
ságukban működő Mesevár 
Óvodát. Az Erőművek Éjsza-
kájának alkalmából egy álta-
luk írt, a távhőszolgáltatásról 
szóló mesével lepték meg az 
ovisokat, majd a környezet-

védelemről és az energiata-
karékosságról is beszélgettek 
a gyerekekkel. A MIHŐ és 
az oktatási intézmény között 
évek óta szoros a kapcsolat, 
a távhőszolgáltató több al-
kalommal támogatta már 
a Mesevár Óvoda működé-
sét különböző felajánlások-
kal, lepte meg a gyerekeket 
játékokkal, az ovisok pedig 
rendszeresen részt vesznek a 
MIHŐ programjain. Ezúttal 
sem érkeztek üres kézzel az 
óvodába: a kicsiknek most 
társasjátékkal, csőépítővel, 
memóriajátékkal kedvesked-
tek, és előkerült egy óriási 
színező és egy nagy társas-
játék is, amivel közösen ját-
szottak. A gyerekek mondó-

kával és énekkel köszönték 
meg az ajándékokat.

Délután a MIHŐ megnyi-
totta kapuit az érdeklődők 
előtt. Három telephelyen, a 
Kenderföldi Biomassza ka-
zánházban, a Tatár utcai Fű-
tőműben és a Kuala Kft. telep-
helyén nyújtottak betekintést 
a kulisszák mögé a szakembe-
rek. A látogatók a többi közt 
megismerkedhetnek a faaprí-
ték-tüzelésű kazánházzal és a 
korszerű távfelügyeleti rend-
szerrel, a Kombinált Ciklu-
sú Erőművel, a Gázmotoros 
kiserőművel és Fűtőművel, 
valamint az ország egyik leg-
nagyobb távfűtési célú geoter-
mikus projektjével.

CZIFFRA ANDREA

Az ovisok rendszeresen találkoznak a MIHŐ-sökkel. Fotó: Juhász Ákos

Ebben az intézményben családias a hangulat. Fotó: Mocsári L.

A MIVÍZ Kft. ügyfelei terheinek csökkentése érdekében a 
„Gondoskodó Miskolc” program keretében, – Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Miskolc Holding Zrt. támoga-
tásával – egy méltányossági kampányt indított szeptemberben.

A kezdeményezés lényege, 
hogy a miskolci vízszolgálta-
tó eltekint a késedelmi kamat 
megfizetésétől azon lakossági 
ügyfelek esetében, akik 2022. 
szeptember 15. és 2022. de-

cember 31. között megfizetik 
a társaság felé fennálló lejárt 
tartozásukat, vagy részletfize-
tési megállapodást kötnek, és 
ebből 2022. december  31-éig 
minimum a kezdő részlet, il-

letve a 2022. december  31-éig 
esedékes részletet befizetik. 
Az elmúlt egy hónapban már 
közel 300 ügyfél élt a lehető-
séggel, így a tőketartozás meg-
fizetését követően a vízszol-
gáltató elengedte a késedelmi 
kamatot. A MIVÍZ méltá-
nyossági kampányát decem-
ber 31-éig vehetik igénybe az 
érintett ügyelek.

A MIVÍZ méltányossági kampánya

Kinyílt a diósgyőri Aranykapu a gyerekek örömére

Környezettudatosságot erősítő, ismeretterjesztő „zöldtanórák” szerveződtek. Fotó: Juhász Ákos

Kitárultak az erőművek kapui
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Hirdetés

JEGYZET

Reggelenként Britz néninél 
kezdtem a szomszédolást. Töré-
keny, madárcsontú, sötét kendős 
néni volt. Számomra ő jelentette 
a nagyit, mert szüleim felmenői, 
rokonsága nem élte túl a világ-
égést. Valamivel mindig megkí-
nált, és tudni szerette volna, mit 
is álmodtam. Majd egyszer, egy 
ilyen ködös őszi reggelen hiába 
rángattam a két lakás közötti 
ajtó kilincsét. Még ötesztendős 
sem lehettem, amikor társbér-
lőnk idős édesanyja eltűnt szá-
momra, és három napig nekem 
tiltva lett az átjárás Ali bácsiék 
konyhájába, amely egyben egy 
forgalmas szabóműhely is volt. 
Emlékszem, a lépcsőház aljá-
ban sokáig árválkodott a kido-
bott, csupa folt sezlonja. Hiába 
kerestem, kérdezősködtem utá-
na. Elment, elutazott, mindent 
mondtak, csak azt nem, hogy 
Britz néni meghalt.

Tinédzserként már kevésbé 
volt ilyen diszkréten kegyes a 
sors hozzám. Drága apám bú-
csúztatása után egymást érték 
a halállal való találkozásaim, 
a temetőjárások. Gyakorlatot 
szereztem a múlandóság elfo-
gadásában, szép időt kaptam az 
elkerülhetetlenség tudomásul-
vételéhez. Nem egyszer álltam 
úgy egy kórházi ágynál, hogy 
biztos lehettem, most látjuk 
egymást utoljára. Közúti ka-
rambolnál is tehetetlenül néz-
hettem végig, hogy az éppen 
előttem stoppoló fiatalok szinte 

élve hamvadnak el egy kigyul-
ladt, lángoló kocsiban.

Mindenszentek vagy halottak 
napján telt házasak a sírkertek. 
Hamar esteledik, már délutá-
nonként mécsesek ezrei pislá-
kolnak a virágokkal teli sírkö-
veken. Ám jut-e mindenkinek 
ilyen halál utáni kiváltság, mi 
történik a hozzátartozók nélküli 
elhunytakkal. Igaz-e, hogy kór-
házban vagy a hajléktalanként 
meghaltak közül sokan közös 
sírba kerülnek?

Valóban, sokunknak nem 
adatik meg a szokásos családi 
végtisztesség, és még egy fejfára 
sem futja a hozzátartozóknak. 
Megesik még családban élőknél 
is, hogy az elhunyt hozzátar-
tozót a kórházban hagyják. A 
hajléktalanoknál szinte biztos, 
hogy nem akad senkijük a te-
metésük megrendezésére. Ilyen-
kor a törvény szerint az önkor-
mányzatok állják a hamvasztás 
és a végtisztesség költségét. Ez 
általában olyan 120 ezer forint 
személyenként.

Józsa István temetőgondnok-
ság-vezetőtől megtudtam, hogy 
egyre több az ilyen közköltséges 
búcsúztatás. Havonta legalább 
8-12 alkalommal nem egysze-
rűen a kötelezettségük, hanem 
a természetes emberi humá-
num alapján szervezik meg a 
hamvasztásukat, majd papok 
segédletével tisztes búcsúztatást 
rendeznek számukra a közte-
mető ravatalozójában. Nem rit-

ka, hogy ezeken jelen vannak a 
hajléktalanok sorstársai. Előt-
te ugyanis meghirdetik az ilyen 
csoportos gyászmiséket. Ezt kö-
vetően elhelyezik a hamvakat, 
és gondoskodnak arról, hogy a 
nevük fennmaradjon. Nemcsak 
a köztemető nyilvántartásában.

Tóth Zoltán, az egyik nagy 
krematóriumhálózat vezérigaz-
gatója úgy tapasztalja, sokan 
nem csak gazdasági megfon-
tolásból választják a hamvasz-
tást. Újszerű, hogy egyre töb-
ben a ravatalozást is elhagyva, 
ez előtt náluk rendezik meg az 
elhunyt búcsúztatását, majd a 
hamvakat angolszász szokás sze-
rint hazaviszik megőrzésre, vagy 
szétszórják. Ennek megfelelően 
alakítottak ki olyan helyet, ahol 
méltóképpen köszönhetnek el a 
szeretteiktől. Egyébként a temet-
kezési szokásaink és a túlvilággal 
kapcsolatos spirituális szokása-
ink a globalizációval egyetem-
ben is folyamatosan változnak. 
Végül a halloweeniek is begyű-
rűzhetnek.

Jó hat évtized elteltével, most, 
akár Britz néni sírját is megke-
reshetném. Miért is nem. Vala-
hol itt, Miskolcon temethették 
el, s emlékét már csak magam 
őrzöm az élők közül. Hadd tud-
ja meg Britz néni, gyerekként 
sem hittem el, hogy szó nélkül 
utazott el, s jómagam sokáig ke-
restem. Máig is hiányoznak a 
reggeli találkozásaink.

SZÁNTÓ ISTVÁN

Britz néni csak elutazott

A Városgazda munkavállalói két héttel ezelőtt kezdték 
el nyírni a lezárt temetők zöldterületeit, gyűjtős és nagy 
fűnyíró gépekkel, többek között a Koleratemetőben és 
a Csóka utcai temetőben, valamint a nemzeti gyásznap 
alkalmából a Hősök temetőjében rendezendő megemlé-
kezésre.

A jelenleg is működő, a 
város önkormányzata ál-
tal fenntartott temetőkben 

(vasgyári, lyukói, perece-
si, bükkszentlászlói, ómas-
sai, alsó- és felsőhámori és 

a Szentpéteri kapui) szintén 
kaszálják a zöldterületeket, 
hogy a közelgő mindenszen-
tek és halottak napján a hoz-
zátartozók egy gondozott 
környezetben tudjanak meg-
emlékezni elhunyt szerette-
ikről – írja közleményében a 
polgármesteri kabinet sajtó 
és kommunikációs osztálya.

Nyírják a füvet a városi temetőkben

Miskolc-Szirma és Martinkertváros után tovább folytatja az 
őszi intézkedéssorozatát a Miskolci Önkormányzati Ren-
dészet, ahol a közterület-felügyelőkből és mezőőrökből álló 
járőrszolgálatok elsősorban az ingatlantulajdonosok tisztán-
tartási, valamint más, önkormányzati rendeletbe foglalt kö-
telezettségeinek betartására fókuszál.

„Az intézkedési sorozat 
harmadik állomásaként a pe-
recesi városrész került górcső 
alá. A 8 fővel végrehajtott és 
egy teljes napot igénybe vevő 

ellenőrzés során munkatársa-
ink mintegy 54 esetben észlel-
tek valamilyen hiányosságot. 
Rendezésük érdekében felvet-
ték a kapcsolatot mindazon 

területen élőkkel, akik a meg-
keresés idején ingatlanukon 
tartózkodtak, és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően fel-
kérték, felszólították a prob-
lémák rendezésére” – írja a 
MIÖR honlapja.

Hozzáteszik: az ellenőrzés-
sorozat természetesen tovább 
folytatódik, melyet a rendé-
szet a város teljes területére 
kiterjeszt.

A MIÖR harmadik állomása Pereces

Magas vérnyomás,  
pajzsmirigy-rendellenességek,  

fájdalmas menstruáció,  
emésztési problémák,  

gyakori fejfájás… 

ÉRINTETT VALAMELYIKBEN?
Felgyorsult világban élünk, az egészség megőrzése 

most még fontosabbá vált!
Mit lehet tenni? Mi az, ami hatékony?  

Honnan tudjuk, hogy nem kidobott pénz, amire költünk?

HA ÉRDEKLI A TÉMA,  
2022. NOVEMBER 4-ÉN 17:00 ÓRÁTÓL 

VÁLASZT KAPHAT A KÉRDÉSEIRE.

Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  
Regisztrálni az eloadasregisztralas@gmail.com  

vagy a +36 70 577 81 48 telefonszámon lehet.

„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok írni. 
Miskolc ezernyi titkát csak el-
hullajtotta az emlékezet, hogy 
egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és markunk-
ban tartjuk, máris fényesedni 
kezdenek” – írja Miért Mis-
kolc? című kötetében Fedor 
Vilmos. A lokálpatrióta 63 
válaszban indokolja meg, hogy 
miért szereti Miskolcot.

Nevével először a miskolci 
Mindszenti Plébánia anyaköny-
vében találkozunk:

„Miskolczon az Úr 1817. évé-
ben április hó 8-án, mint Benke 
József színész és Rácz Zsuzsán-
na asszony gyermeke született s 
ugyanazon év április hó 20-án 
Joannes Ribáry Capellanus által 
megkereszteltetett, mely ünne-
pi actusnál, mint keresztszülők: 
Nagyságos Palóczy László úr és 
Vizsolyi Judith nagyasszony va-
lának jelen.” A gyermek neve: 
Laborfalvy Benke Judith.

Apja székelyföldi nemesi 
származású ember volt, aki szí-
nészként érkezett Miskolcra, és 
megkedvelvén a várost és az őt 
megbecsülő közönségét, úgy 
döntött, Miskolcon éli le éle-
tét. Nemcsak színész volt, ha-
nem később színigazgató, majd 
a miskolci leánytanoda igazga-
tója. Művelt ember, aki latin és 
francia klasszikusok fordítá-
sával is foglalkozott. Judit már 
gyermekként nagy érdeklődést 
mutatott apja hivatása iránt, így 
aztán apja – felismerve lánya 
különleges tehetségét – tizenhat 
évesen Budára vitte Döbrentei 
Gábor barátja unszolására, az ott 
működő magyar színházhoz. Itt 

kezdetben csak kisebb szerepe-
ket kapott, de ez számára mégis-
csak azt jelentette, hogy közelről 
láthatta a kor nagy színészeinek 
játékát, köztük is Kántornét, akit 
ekkor, színi pályája kezdetén, 
mintaképül választott.

Déryné már első, még kisebb 
szerepeiben látva azt mondta 
róla, hogy olyan, mint egy fes-
lő rózsabimbó, ki már akkor 
sokat ígért a „mélyebben látók 
szemében”. Nem tévedett, mert 
a budai társulat székesfehérvári 
vendégeskedése során a direk-
tor Kántorné szerepeit – a szí-
nésznő távolléte miatt – a fiatal 
miskolci, ekkor nevét már La-
borfalvy Rózára változtató szí-
nésznőre osztotta.”

Aztán nem sokkal később, 
1837-ben, amikor a Pesten meg-
nyíló Nemzeti Színház első 
előadására készültek, Kántorné 
betegsége miatt a bizottság neki 
adta át a beteg művésznő szere-
peit. Senkit nem találtak alkal-
masabbnak, mint az akkor még 
igen fiatal Laborfalvy Rózát, aki 
nagy drámai szerepekben még 
gyakorlatlan volt. 

Népszerűsége tetőpontján, 
1848. március 15-én este a szín-
házban találkozott Jókai Mór-
ral. A színház vezetősége az 
estére tervezett előadást Erkel 
Bánk bánjának bemutatására 
változtatta. A színészek vala-
mennyien jelmezükre kokár-
dát tűzve játszottak. A korabeli 
leírások szerint az előadást fél-
be kellett szakítani, mert a kö-
zönség a márciusi ifjakat akar-
ta hallani. Ekkor szövődött 
Laborfalvy Róza és Jókai Mór 
nagy szerelme. Történt ugyan-
is, hogy a nézők követelésének 
engedve felment a színpadra 

az akkor huszonhárom éves, 
de már ünnepelt Jókai Mór. A 
Gertrudis jelmezben mögöt-
te álló Laborfalvy Róza, látva, 
hogy a fiatal író mellén nincs 
kokárda, odalépett hozzá, s le-
véve sajátját, feltűzte rá. Ezt kö-
vetően a közönség nagy ováci-
ója közepette elcsattant az első 
csók. Így kezdődött legendás 
szerelmük.

Laborfalvy Róza, akit a tra-
gédiák, a kortárs és klasszikus 
költészet legértőbb előadójá-
nak tartottak, sohasem felejtet-
te el szülővárosát. Legnagyobb 
sikerei idején is hazajött, hogy 
találkozzon szeretett közönsé-
gével. Először 1843-ban játszott 
a miskolci színpadon a „Szív és 
trón” című drámában. Zsúfolt 
ház fogadta, és szűnni nem aka-
ró tapssal jutalmazták játékát. 
Aztán még többször hazajött, és 
akkor is a színpadon volt, ami-
kor a város új színházát avatta. 
Férje, Jókai Mór színházavató 
köszöntőjét olvasta fel.

Kivételes pályafutása alko-
nyán úgy döntött, ötvenéves 
művészi pályája méltó befejezé-

seként utoljára szülővárosában 
áll közönség elé. Eljött az Avas 
aljára, ahol élete fogant, hogy 
még egyszer megcsillogtassa ki-
vételes képességét, meghódítva 
örökre hallgatóságának szívét. 
Ahogy Keresztesy Sándor írta: 
„ötvenéves művészi út hosszú 
pályafutása után ismét a szín-
padra lépett, hogy még egyszer 
éreztesse bűverejét… és saját fé-
nyével ragyogva, tanítással, út-
mutatással szolgáljon arra, mi-
ként kell a képzeletet valóvá 
tenni, a hamvadó lángból izzó 
lávát teremteni s az életet a maga 
valóságában megörökíteni.”

Az előadást megelőzően a 
színház vezetősége köszöntő 
szavak kíséretében adta át a vá-
lasztmány ezüst babérkoszo-
rúját. Laborfalvy Róza megil-
letődve vette át az elismerést és 
közönsége felé fordulva így szólt:

– Szívem vezetett ide, kedves 
szülővárosomba. Innen kísért 
hosszú művészi pályámra az 
első „Isten vezéreljen”, itt fogad-
jon az utolsó „Isten hozott”.

A város este fáklyás zenével 
fejezte ki hódolatát a házaspár 
szállásának ablaka alatt. Másnap 
a Jókaiék tiszteletére rendezett 
díszebéden Lévay József, a város 
szeretett költője így szólt: „Üd-
vözöljük a művésznőt, ha dicső-
ségéből városunkra is csak egy 
sugár esik, mint mikor a szellő 
visszahozza a virágillatot a kert-
be, melyben a virágot ültették.”

Ezt követően Laborfalvy Róza 
még három évig élt, de színpad-
ra már sohasem lépett. Ravata-
lát Budapesten, a Nemzeti Szín-
ház csarnokában állították fel, 
innen vitték örök nyugalomra a 
Kerepesi úti temetőbe.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 55. – Isten hozott, Laborfalvy Róza



Zagyvarékason született 1942. október 24-én, Budapesten 
volt katona 27 hónapig, szakmai és civil pályafutása döntő 
részét azonban Miskolcon töltötte, jelenleg pedig Kispes-
ten lakik Serfőző Simon, akit október 24-én, hétfőn a Fe-
ledy-házban 80. születésnapján köszöntöttek barátai, tisz-
telői a Miskolciak az Avasért Alapítvány, a Herman Ottó 
Múzeum és a Múzsák Kertje Alapítvány szervezésében.

A Kossuth- és József Atti-
la-díjas Serfőző Simon írót, 
költőt, lapszerkesztőt a Serfő-
ző 80 című irodalmi műsor-
ban szólaltatta meg a ren-
dezvény moderátora, Kégl 
Ildikó író, és tett fel kérdése-
ket Malejko Norbert költő. 

Az eseményen közreműkö-
dött a pályatárs, Fecske Csaba 
költő és Fandl Ferenc színmű-
vész. Borkuti László, a miskol-
ci önkormányzat kulturális 
és turisztikai tanácsnoka pe-
dig átadta Serfőző Simonnak 
városunk polgármesterének, 
Veres Pálnak a jókívánsága-
it, valamint felidézte az ün-
nepelttel való több évtizedes 
sikeres irodalmi és könyvki-

adói együttműködésüket. A 
köszöntők elsősorban a hat-
van év (1959-2019) költői ter-
mésének a gyűjteményéről, az 
Arcunk az ég című kötetének 
születéséről, tematikus össze-
válogatásáról kérdezték a 80 
éves Serfőző Simont. A jubilá-
ló művész őszintén elmondta 
szép számú hallgatóságának, 
hogy pályafutását döntő mó-
don meghatározta szülőföldje, 
Zagyvarékas. Egész szemléle-
tét a tanyai életmód alakította 
ki, az otthon szeretete és a ha-
talom elleni tiltakozás. Ebből 
következik, hogy témái között 
mindig az első helyen szerepel 
sorstársainak a nehéz helyzete.  

BGY
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Szűcs Tamás: Hiányzik a bizalom a kormány felé
Egyre magasabb sebesség-
fokozatba kapcsolnak a már 
hónapok óta tartó tanár- és 
diáktüntetések országszerte, 
amelyeknek egyik ikonikus 
helyszínévé vált Miskolc. 

A pedagógus-szakszervezetek 
a tanárokkal, diákokkal és civi-
lekkel karöltve addig ütik a vasat, 
amíg meleg, és máris elértek vál-
tozásokat, de hosszú még az út. 
Hogy milyen eredmény elérése 
esetén mondanák azt, hogy elér-
ték a céljukat, erről beszélgettünk 
Szűcs Tamással a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezete 
(PDSZ) korábbi elnökével, jelen-
legi regionális ügyvivőjével.

– Ön 2020-ban lemondott 
a PDSZ elnöki posztjáról, töb-
bek között arra hivatkozva, 
hogy rengeteg befektetett mun-
ka után sem látja azt, hogy si-
került volna felrázniuk a pe-
dagógustársadalmat. Eltelt két 
év, hetek óta egymást érik a de-
monstrációk, van-e változás?

– Minden ágazatban, nagyobb 
tömeget érintő kérdésben van-
nak különböző periódusok. Most 
lehet érezni, hogy ebben a kér-
désben van egy felfutó szakasz, 
ez tehát változott. Még nagyobb 
az elégedetlenség, és ennek kap-
csán lehet érezni egy olyan hul-
lámot, amelyet érdemes min-
denképpen erősíteni, hátha végre 
átüti a kormány ingerküszöbét, 
és lebont néhány falat. Elindult 
egy folyamat annak hatására, 
hogy a pedagógustársadalom el-

jutott a teljesítőképessége hatá-
rára. Az OECD országok közül 
a magyar pedagógusok fizetése 
vásárlóértéken a legalacsonyabb, 
miközben a legnagyobb óraszá-
muk van. Évek óta mondjuk azt 
is, hogy egyre égetőbb probléma 
a tanárhiány. Ezek a problémás 
kérdések mára összeértek. Az 
emberekben is kezd kialakulni az 
a kép, hogy itt nagyon nincsenek 
rendjén a dolgok.

– A legfrissebb közvéle-
mény-kutatások is visszaiga-
zolják, hogy a társadalom nem 
pedagógus része is egyre érzéke-
nyebben és támogatóbban rea-
gál a tanárok és a diákok meg-
mozdulásaira, és jobban értik 
a problémát, azt például, hogy 
nemcsak a fizetésekről van már 
szó, hanem adott esetben ar-
ról, hogy egy iskolában nincsen 
esetleg fizika szakos tanár.

– Igen, így van. Az október 
ötödikei nagy megmozdulá-
sunk például, amikor hét vá-
rosban petíciókat nyújtottunk 
át a diákok Alaptörvényben 
foglalt jogainak biztosításáról 
az Alapvető Jogok Biztosának, 
már a kormány ingerküszöbét 
is átütötte. Úgy tűnik, hogy 
felismerték, már a saját sza-
vazóbázisukat is veszélyeztet-
hetik egy negatív hozzáállás-
sal, hiszen például egyre több 
egyházi iskola kapcsolódik be, 
vagy ott dolgozó pedagógusok 
is részt vesznek a demonstrá-
ciókon, a nevüket adják hozzá. 
Pedig náluk még egy relatív 

előny is van, ha nem is feltét-
lenül a bérekben, de az infra-
struktúrában mindenképpen. 
De már ez a relatív előny is 
kevés ahhoz, hogy mindenhol 
csend legyen. Ebben például 
a piaristák járnak az élen. Ők 
a legbátrabbak szerintem. Itt 
Miskolcon nagyobb az ellen-
állás, nagyobb a csend.

– A javuló közvélemény-ku-
tatási adatok ellenére is az lát-
szik, hogy továbbra is létezik a 
bal-jobb, kormányzat-ellenzék 
megoszlás abban is, mint szinte 

minden közéleti vagy politikai 
kérdésben, hogy ki hogyan áll a 
pedagógustüntetésekhez. Meny-
nyire ellenzékiek ezek a tünte-
tések, és egyáltalán leválasztha-
tó-e róla a politika?

– Semmivel sem ellenzékib-
bek ezek a megmozdulások 
a részünkről, mint amikor a 
mostani kormány volt ellen-
zékben, és kísértetiesen ha-
sonló nyilatkozatokat tettek 
akkor ők ellenzékként, mint 
amiket most tesznek az ellen-
zéki politikusok. Ebben tehát 

semmi ilyen nincs, a szavazó-
táborok megtévesztése és ma-
nipulációja zajlik. Aki józanul 
szemléli ezt a világot, az tö-
kéletesen tudja, hogy ezeket 
a tiszta mozgalmakat a párt-
politikai erők mindig meg-
próbálják a maguk érdekében 
használni. Mi, szervezők, pél-
dául a PDSZ részéről tudjuk, 
hogy pártpénzek nincsenek 
ebben, és mindig kérjük, hogy 
a pártlogókat ne használják a 
velünk szimpatizáló pártok. 
Azt teljesen botorság lenne 

megtiltani, hogy a pártok kép-
viselői pártlogók nélkül részt 
vegyenek akár állampolgár-
ként, akár politikai számítás-
ból a rendezvényeken.

– A napokban a kormány 
több bejelentést is tett, sőt, kö-
telezettséget vállalt az EU felé 
is arról, hogy a következő há-
rom-négy évben felgyorsítja a 
pedagógusfizetések emelését, 
amelyek így 2025-2026-ig elérik 
a diplomás átlagbér legalább 80 
százalékát, hogyan értékeli ezt, 
és mikor mondhatják azt, hogy 
elérték a célokat?

– Ezek a bejelentések egyelő-
re nem többek kommunikáci-
ónál. Ráadásul a bérrendezést 
elosztották négy évre. Itt azon-
nali beavatkozásra van szük-
ség, mert nincsen fiatal belépő 
a rendszerbe. Vagy megértik, 
hogy azonnali béremelés kell, 
vagy az anyagi probléma to-
vábbra is fenntartja az elége-
detlenséget és a sztrájkot. A jó 
szándékot is ki kellene fejezni 
például azzal, hogy amnesztiát, 
méltányosságot adnak a kirú-
gott tanároknak, módosítanak 
a sztrájktörvényen. Ezekhez 
nem kell pénz sem. Ha ebben 
látnánk előrelépést, akkor el-
kezdenénk komolyan venni a 
további ígéreteket is, például 
a bejelentett bérrendezésről. 
A bizalom azonban nincs meg 
a jelenlegi kormány felé. Ezt 
csak nagyon-nagyon erős lé-
pésekkel lehetne helyreállítani.

BACSÓ ISTVÁN

Szűcs Tamás folyamatosan képviseli a pedagógusok érdekeit. Fotó: Horváth Csongor

A 80. születésnap  
a Feledy-házban

A 80 éves Serfőző Simon írótársai, barátai, tisztelői társasá-
gában. Fotó: Buzafalvi Győző

Örök érvényű igazság, hogy 
a kamaszok nevelését igen 
gyakran valódi megpróbálta-
tásnak tekintjük. Tévhit ez? 
Nézzük meg, hogyan tudunk 
kiegyensúlyozott(abb)an 
utat építeni a kamasz és ma-
gunk, a szülő között.

A serdülőkor is csak egy a 
fejlődési szakaszokból, pont 
úgy, mint az összes többi a cse-
csemőkortól a felnőttkoron 
át az időskorig. A test és a lé-
lek utazásának egy igen fontos 
része ez az időszak, ráadásul 
semmivel sem problémásabb, 
mint bármely másik. Az élet 
mindig tele van különleges 
helyzetekkel, melyek közül né-
hányat könnyebben kezelünk, 
a nehezebbeket pedig problé-
maként éljük meg. Sokkal egy-
szerűbb, ha ehelyett inkább 
felkészítjük magunkat szépen 
fokozatosan ebben a mindenki 
számára csodálatos, bár mun-
kás időszakban.

Ha vesszük a fáradságot, és 
megnézzük először a helyzetet 
rögtön a tinédzserünk szem-
szögéből, azonnal rájövünk a 
turpisságokra. Tombolnak a 
hormonjai. Ráadásul úgy, hogy 
sokszor azt érezzük, még az in-
telligenciáját is elrabolják má-
sodpercek alatt. Rohamtempó-
ban fejlődik, mi több, rá is lát a 
világ összefüggéseire. Egészen 
pontosan arra a világra, ami 
hirtelen egészen másként néz 
ki, mint amilyennek azelőtt 
tűnt számára. 

Az élet minden egyes nap 
változik, nemcsak benne, ha-
nem körülötte is. Azok az em-
berek, akik addig körülvet-
ték, váratlanul hús–vér nők és 

férfiak lesznek. Fontos, hogy 
megértsük, minden új neki, 
és máson sem dolgozik, csak 
hogy valahogyan megbékéljen 
az egésszel. A nagyszülők sok-
szor közelebb állnak hozzá, hi-
szen ők már kellő távolságból 
szemlélik ezt a fejlődést, míg 
mi, szülők még sokszor belefe-
szülünk a nevelésébe. Mintha 
teljesen elfelejtettük volna, mi-
lyen is volt kamasznak lenni.

Ebben a korban mire is van 
szüksége leginkább? Egy bizal-
mas, jó barátra, aki meghallgat-
ja, és nagy valószínűséggel csap-
nivaló tanácsokkal látja el. Mivel 
sok szülő azt gondolja, ő maga 
a főnök, és ennek megfelelően 
is viselkedik, ezzel csak azt éri 
el, hogy a gyerek nem hozzá fog 
fordulni segítségért. Ahhoz, hogy 
bizalmi szövetség alakuljon ki, 
egészen kisgyermekkortól kell 
azt a kapcsolatot kiépíteni, mely-
re a kamaszkorban már építeni 
tudunk. Ha szoros köteléket sze-
retnénk vele, akkor azért kemé-
nyen meg kell dolgoznunk előtte, 
és hitelesnek maradnunk min-
den pillanatban.

Hányszor előfordul, hogy 
néhányan reggeltől estig csak a 
serdülővel foglalkoznak, ellen-
őrzik, sőt, beosztják az idejét is. 
Kifizetődőbb, ha felelősséget 
adunk a kezébe. Bízz rá bátran 
feladatokat, és meglátod, mi-
lyen gyorsan képesek elsajátí-
tani olyan dolgokat is, mint a 
pénz kezelése, a döntések meg-
hozatala, vagy egyszerűen csak 
részt vállalni a háztartásban. 
Ahhoz, hogy életrevaló legyen 
és érzelmileg is fejlődjön - kü-
lönösen ebben a korban - ah-
hoz nem folyamatos korláto-
zásokra van szüksége, hanem 

arra, hogy megérezze, mivel jár 
a felelősségvállalás.

A nevelésnek ezen szakasza 
pontosan olyan örömteli, mint a 
megelőzőek, ha nem épp aggó-
dással töltjük meg. Amíg gyer-
mekünk kicsi, és a támogatá-
sunkra szorul, örömmel ülünk 
le mellé a földre játszani. Hány-
szor, de hányszor emeljük a ma-
gasba, ő pedig hangosan kacag. 
A kamasz már a saját lábán áll, 
éppen ezért fontos, hogy ne ke-
zeljük önállótlan babaként, bát-
ran kérdezzünk tőle, bízzuk rá 
magunkat, hiszen teljesen más 
szemszögből látja a világot. En-
gedjük szárnyalni, dicsérjük so-
kat, és hagyjuk, hogy megélje a 
pillanatokat.

Ha igazán jól szeretnénk 
gyereket nevelni, fontos, hogy 
önvizsgálatot is tartsunk. Ha 
képesek vagyunk megállni 
egy pillanatra és megnézni, 

mi nem működik az életünk-
ben úgy, ahogyan szeretnénk, 
már tettünk valamit. No per-
sze nem a külső világra gon-
dolok, hanem arra, hogy ön-
magunkkal kapcsolatban 
meglássuk, milyen változtatá-
sokra lenne szükségünk. Aztán 
lássunk munkához, és figyel-
jük meg, vajon három hónap 
alatt milyen mértékű változás-
ra vagyunk képesek minden 
erőnket latba vetve. Mit értek 
ezalatt? A viselkedési mintá-
inkat, a kommunikációnkat, a 
tetteinket és a szokásainkat. Ha 
ezekkel bölcsen tudunk bánni, 
akkor nem okoz gondot a ka-
masz nevelése sem.

Kis gyerek, kis gond – kiegyensúlyozottabb úton

GALLAI JUDIT
COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM
WWW.GALLAIJUDIT.COM

Gallai Judit
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Az akció érvényes: 2022. 10. 29-től 2022. 11. 04-ig 
Mécsesüveg 299 Ft 249 Ft
Signál fogkrém, 75 ml, 4386 Ft/l 449 Ft 329 Ft
Cif súroló, 250 ml, 1996 Ft/l 549 Ft 499 Ft
Perfekt Jumbo kéztörlő, 1 tekercs 699 Ft 599 Ft
Jar mosogató, 450 ml, 1375 Ft/l 699 Ft 619 Ft
Ajax univerzális tisztító, 1 l 699 Ft 629 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml, 2 illat, 1747 Ft/l 899 Ft 699 Ft
Domestos 750 ml, 932 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Well Done hidegzsíroldó, 750 ml, 1332 Ft/l 1199 Ft 999 Ft
Paradontax fogkrém, 75 ml, 13 320 Ft/l 1299 Ft 999 Ft
Biopon Takarékos, 1,17 kg, 939 Ft/kg 1299 Ft 1099 Ft
Lenor öblítő, 1080-1360 ml, 1110 Ft, 881 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Vanessa WC-papír, 24 tekercs, 95,79 Ft/tekercs 2499 Ft 2299 Ft
Persil mosókapszula, 22 db-os, 136,31 Ft/db 3199 Ft 2999 Ft
Trinát magasfényű zománcfesték, 1 l 6399 Ft 5999 Ft
Héra Prémium színes falfesték, 5 l, 2319,8 Ft/l 12 599 Ft 11 599 Ft

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

Apróhirdetés
Mosolyt viszünk a kisgyer-
mekes elszigeteltségbe! Ha hi-
ányzik egy kis pihenés, hívja az 
Otthon Segítünk Alapítványt! 
Önkéntes anyukák segítik egy-
mást. Érd.: miskolciotthonsegi-
tunk@gmail.com, 30/9058-113.

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

Hirdetés

Szolgáltatásaink: 
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók • redőnyök, reluxák  
• rovarhálók • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek   
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk 
Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!  
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás. 

Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft.  Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528, 06-70/609-0825.  
Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em. Nyitva: hétfő, szerda, péntek 9-14 óráig,  
www.aluport.hupont.hu, deluxeablak@gmail.com

Műanyag-nyílászárók cseréje  Műanyag-nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!

DOBOGÓS LETT AZ MVK CSAPATA . Az MVK Zrt. a 3. helyezést érte el a Közúti Utaskapcsolati Dolgozók Országos 
Versenyén, melyet már 6. alkalommal rendeztek meg Felsőtárkányban az elmúlt hétvégén. Az eseményen 
résztvevő csapatok a bemutatkozást követően három versenyszámban mérték össze tudásukat. A verseny-
re nyolc csapat nevezett, Miskolcot Trestyánszkiné Demkó Mónika, Szirtes Zsoltné és Bányai Gábor képvi-
selték. A csapat felkészítője Gadnai-Bodnár Éva operatív igazgató, illetve a tavalyi győztes csapatból Csüriné 
Ficsura Andrea és Kovács Krisztina voltak. Fotó: mvk.hu

Faültetéssel ünnepeltek Szirmán
Ovisok verselésére és diákok éneklésére lehetett figyelmes 
az, aki hétfő délelőtt az Apostol Bertalan tér környékén járt. 
A gyerekek ezzel kedveskedtek annak a két elültetett kisle-
velűhárs-facsemetének, melyek intézményeik tízéves egyházi 
fenntartásának állítanak élő és terebélyesedő mementót.

Mindennek oka, hogy idén 
szeptemberben volt tíz eszten-
deje annak, hogy a Tiszáninne-
ni Református Egyházkerület 
átvette a két intézményt – meg-
alapítva ezzel a Miskolc-Szir-
mai Református Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Is-
kola és Óvodát. Az ehhez kap-

csolódó rendezvénysorozat 
már a tanév elején elkezdődött 
– tudtuk meg Molnárné Apai 
Melindától.

Az iskola igazgatóhelyettese 
szerint külsőleg rengeteget fej-
lődött mind az iskola, mind pe-
dig az óvoda. A pedagógusok 
igyekeztek az oktatás színvona-

láért dolgozni, így például sokat 
tett a digitális oktatás előmoz-
dításáért intézményvezetőjük is 
– értékelése mentén.

Mint arról a Miskolc Televí-
ziónak Cseléné Figula Edina, a 
terület önkormányzati képvi-
selője beszámolt: az évfordu-
ló alkalmából új székekkel és 
sportszőnyegekkel támogatta 
az óvodát és az iskolát. A hétfői 
ünnepségen a gyerekek szaval-
tak, a nyolcadik osztályos diá-
kok pedig énekkel, verssel és gi-
társzólóval kísérték az ültetést.

A vállalkozói kezdeménye-
zés mellé álltak a pincetu-
lajdonosok, a város és Ré-
vész Péter önkormányzati 
képviselő: több lépcsőben 
teszik komfortosabbá az 
avasi pincesorokat.

Jelenetős változást tapasz-
talhatnak, akik a kisavasi 
pincesoron sétálnak mosta-
nában. Új utcabútorok, hul-
ladéktárolók, virágládák, 
megszépült homlokzatok, 
frissen festett korlátok vár-
ják az ideérkezőket. Október 
16-án, szombaton egész nap 
közös összefogással kezdték 
szebbé tenni az avasi pince-
sort. Elsőként a Kisavas so-
ron láttak munkához a pin-
cetulajdonosok, a Miskolci 
Városgazda Kft. munkatár-
sai és Révész Péter, a terü-
let jobbikos önkormányzati 
képviselője, a Velünk a Város 
frakció tagja.

A közösségi kezdeménye-
zés egyik ötletgazdája az Ex-
pert Társaságok tulajdonosa, 
Hajdú László volt, amelyhez 
elnyerte az önkormányzat 
támogatását is. Révész Pé-
ter azt hangsúlyozta a Mi-
Napnak, hogy a soha nem 
látott nehéz időkben más-
hogy, mint összefogással, 
nem lehet eredményeket el-
érni, előbbre jutni. Amint 
tudomásra jutott a közösségi 
kezdeményezés, képviselői 
keretéből több hulladéktá-

roló felszerelésének költsé-
gét fedezte, és természetesen 
a többiekkel együtt festette a 
különböző felületeket, vett 
részt a tereprendezésben. A 
kihelyezett hulladéktárolók 
ürítéséről a Városgazda fog 
gondoskodni, amely a padok 
telepítését is végezte.

Révész Péter példamuta-
tónak tartja a kezdeménye-
zést, az ilyen közösségi ösz-
szefogásokat a jövőben is 
támogatni fogja, a terület 
képviselőjeként, az önkor-
mányzatban városüzemete-
tési tanácsnokként is min-
dent meg fog tenni, hogy 
megvalósuljanak. Mint el-
mondta, már készen vannak 
a tervek, hogy a Kisavas sor 
alján, a Görgey Artúr utcá-

ra vezető lépcsősor mellet-
ti, eddig nem hasznosított 
önkormányzati ingatlanon 
közösségi teraszt alakítsa-
nak ki. Ez lehet a következő 
lépés a fejlesztések sorában, 
illetve az egészségügyi szi-
getek működhessenek a pin-
cesoron, amire égető szüksé-
ge van a sok vendéget vonzó 
avasi borkóstolós, kulturális 
és gasztronómiai rendezvé-
nyeknek. A képviselő bízik 
abban, hogy a közösségi ösz-
szefogással létrejövő közte-
rület-fejlesztéseket az avasi 
pincesor feljebb fekvő utcái-
ban folytassák, lehetőleg mi-
nél több szereplő bevoná-
sával: az ebben résztvevők 
szintén számíthatnak támo-
gatásra – húzta alá.              MN

Fejlesztik a kisavasi pincesort

Révész Péter önkormányzati képviselő. Fotó: PH
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HOGY KI A LEGÉRDEMESEBB A PRIMA KÖZÖNSÉGDÍJRA, AZT ÖN DÖNTHETI EL!
Szavazatát a Közönségdíjra leadhatja a www.voszborsod.hu honlapon 2022. november 3-ig.

Magyar ismeretterjesztés és média kategória
HAJNAL JÓZSEF újságíró. Volt újságíró, rovatvezető, ol-
vasószerkesztő, főszerkesztő, óraadó tanár, majd rádióstú-
dió-vezető. A különböző sajtóorgánumokban jelentek meg 
publikációi, több újságnak volt felelős szerkesztője, készí-
tett televíziós műsorsorozatot. Regényei: Mákdobáló (2017), 
Rézi királylány lesz (2020), Sufni titkai (2021), Gurilla (2022). 

Magyar színház-, film- és táncművészet kategória
VARGA ANDREA színművész. Kivételes tehetségű 
művész, aki mind prózai, mind énekes szerepekben es-
téről estére brillírozik. Érzékeny ember, aki önzetlenül 
segíti a rászorulókat, jótékonysági rendezvények állandó 
résztvevője. Fontos feladatának tartja a jövő tehetségei-
nek gondozását. Embersége, tisztessége példa a városban. 

Magyar képző- és iparművészet kategória
MÁGER ÁGNES festőművész. A főiskola befejezése óta él 
Miskolcon, ahol tehetséggondozó művésztelepet vezet és 
alkot. Így nyilatkozott művészetéről: „Munkám: a festés. 
Feladatok sora, melyeket pontosan, szépen elvégezni szak-
mai tudás, képesség, hit és felelősség dolga. A buktatókat 
kibírni, a szép emberi törekvéseket táplálni akarom.”

Magyar sport kategória
FACTORY ARÉNA. 2004-ben vált szükségessé nagy terek 
biztosítása a lelkes fiatalok részére, így kerültek új otthonuk-
ba, a Vasgyárba, egy 5000 m2-es ipari csarnokba, amelyből az 
évek során lett a Factory Aréna.  Ez hazánk egyetlen olyan kö-
zösségi tere, amelyben helye van az extrém sportnak, az un-
derground zenei és művészvilágnak és a kortárs művészetnek.

Magyar irodalom kategória
HARSÁNYINÉ KECSKÉS NIKOLETTA (GRETA 
MAY) író. Greta May álnéven alkotó ózdi írónő, köny-
veiben a rá jellemző cselekményorientáltság mellett ösz-
szetett karakterábrázolással boncolgatja a jó és a rossz kö-
zötti vékony határt. Szabadidejében gyermekeknek szóló 
színdarabokat ír, interaktív gyermekműsorokat szervez. 

Magyar Tudomány kategória
DR. RINGER ISTVÁN PhD. főmuzeológus. Az ELTE 
történelem-régészet-múzeológia szakán végzett, Jelen-
leg a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója. Régészként 
több, kultúrtörténeti szempontból értékes feltárás része-
se, mint pl. a Sárospataki és Sátoraljaújhelyi vár feltárása, 
amikről rendszeresen publikál.

Magyar Zeneművészet kategória
KISS KATA ZENEKAR. 2009-ben alapították. A 
zenekar egyedi módon ötvözi a magyar népzenét a 
modern stílusirányzatokkal, a popot, a rockot, a jazzt 
és a rapet házasítja a magyar népi kultúra örökül 
ránk hagyott kincseivel. Zenéjük célja, hogy össze-
fogja a magyarságot és erősítse a nemzeti identitást.

Magyar sport kategória
FAZEKAS MIKLÓSNÉ a B.-A.-Z. Megyei Diáksport és 
Szabadidő Egyesület elnöke. 50 éve meghatározó szerepet 
tölt be a megye és a város diáksportéletének fejlesztésében. 
Céltudatos, alkotó egyéniségével testnevelőként, szakta-
nácsadóként, diáksportvezetőként mindig arra törekedett, 
hogy segítse a testnevelés és a diáksport népszerűsítését.

Magyar oktatás és köznevelés kategória
FÉNYI GYULA JEZSUITA GIMNÁZIUM ÉS KOL-
LÉGIUM. 25 év alatt a gimnázium az ország legjobb 50 
középiskolája között szerepel. A magas szintű oktatás-
nak köszönhetően a diákok 95 százaléka továbbtanul. 
Jógyakorlataik egyike a szeretetszolgálat, illetve az in-
tézményben való komplex tehetséggondozás.

Kik nyerik a B.-A.-Z. megyei PRIMA díjat 2022-ben? Kik kapják a háromszor egymillió forintos PRIMA  
díjat és a kettőszázötvenezer forintos Közönségdíjat? Kik kapják Mancs gyönyörű bronzszobrát?

A VOSZ B-A-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sportéletének 
legkiválóbb képviselőit ismerjük el. A megyei PRIMA díj várományosai 10 kategóriából lettek kiválasztva, és közülük hárman kapnak PRIMA díjat és egyvalaki 
Közönségdíjban részesül. A kiválasztottak 2022. november 5-én a Miskolci Nemzeti Színházban, a nagyszabású megyei PRIMA Díj Gálán vehetik át díjaikat.

magán mecénás

Aranyfokozatú támogatók:

Gyémántfokozatú főtámogatók:

Munkatársakat keresünk Miskolc és környéki  
munkahelyekre az alábbi munkakörökbe:

l üzemvezető l műszakvezető 
l értékesítő (építőipar) 

l villamossági karbantartó 
l CNC gépkezelő (esztergályos, marós) 

l targoncavezető  
l betanított gépkezelő 
l termelési munkatárs

Amennyiben bármelyik munkakör felkeltette érdeklődését,  
kérjük, jelezze nekünk, felvesszük Önnel a kapcsolatot.  

Részletesebb állásajánlatainkról honlapunkon tájékozódhat:

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

jelentkezes@myhrteam.hu,  
3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fszt./3.
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

OKTÓBER 31., hétfő 06:00 Az előző esti 

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

18:00 Vendégségben Miskolcon – Bró-

dy János (12) 18:35 Perecesi Bányász Fú-

vószenekar jubileumi koncert 1. rész (12) 

19:10 Perecesi Bányász Fúvószenekar ju-

bileumi koncert 2. rész (12) 19:35 Testkö-

zelből ism. (12) 20:00 A kamerás emberek 

(dokumentumfilm) (12) 21:30 Képújság 

(12) 

NOVEMBER 1., kedd 06:00 Az előző esti 

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

18:00 Napfény-Holdsugár - A Szinvavölgyi 

Néptáncműhely műsora, 1. és 2. rész (12) 

19:30 Kézenfogva ism.(12) 20:00 Acéllá-

bos ism. (12) 20:25 Ékkövek a város koro-

náján (12) 21:30 Képújság (12) 

NOVEMBER 2., 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 Egészségpercek 

(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 Polgár40 (12) 21:30 Képúj-

ság (12) 

NOVEMBER 3., csütörtök 06:00 Az elő-

ző esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc 

Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-jelentés 

(12) 18:25 Promenád (kulturális maga-

zin) ism. (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 

19:15 Időjárás-jelentés 

(12) 19:25 Köztünk él-

nek (12) 20:00 Miskolc 

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

20:25 A fegyházlelkész(12) 21:30 Képúj-

ság (12) 

NOVEMBER 4., péntek 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság 

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

Időjárás-jelentés (12) 18:25 Forgószín-

pad (12) 19:00 Miskolc Ma ism. (12) 

19:15 Időjárás-jelentés (12) 19:25 Ki-

látó (közéleti magazin) (12) 20:00 Mis-

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

tés (12) 20:25 Az idő vasfoga (12) 21:30 

Képújság (12) 

NOVEMBER 5., szombat 06:00 Az előző esti 

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

18:00 Krónika (12) 18:25 Kilátó ism. (12) 

19:00 Krónika ism. (12) 19:25 Egészség-

percek ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 

20:25 Az elveszett nagypapa (12) 21:30 

Képújság (12) 

NOVEMBER 6., vasárnap 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése (12) 09:00 Képújság 

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

18:25 Kilátó (közéleti magazin) ism. (12) 

19:00 Krónika ism. (12) 19:25 Promenád 

ism. (12) 20:00 Krónika ism. (12) 20:25 Ke-

rékpárral Szegedtől Füzérig (Eurovelo 11) 

(12) 21:30 Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

OKTÓBER 29., szombat
10:00 Miskolc érted fejlődik – a közösségi ter-

vezés második állomása, Honfoglalás park
10:00 Tök jó szombat, Baráthegyi Majorság
10:30 3 kismalac, bemutató, Csodamalom 

Bábszínház
11:00 Szellemirtók napja, Avalon Maya Ját-

szópark
15:00 Cserépvári ostromnap, Cserépvár te-

lepülés
13:30 DVTK-Haladás labdarúgó-mérkő-

zés, női Nb I. 9. forduló, DVTK Edzőközpont
18:00 KL Színház – Alaine – Ideje a meg-

halásnak, felnőttelőadás, Csodamalom 
Bábszínház

OKTÓBER 30., vasárnap
11:00 Mexikói halottak napja, Avalon 

Maya Játszópark
11:00 Halász Judi- koncert: A vitéz, a ka-

lóz meg a nagymama, Művészetek Háza
15:30 DVTK-PEAC női kosárlabda-mérkő-

zés, NB I. A-csoport, DVTK Aréna
17:00 DVTK-Kozármisleny labdarú-

gó-mérkőzés, NB II. 14. forduló, DVTK 
Stadion

OKTÓBER 31., hétfő
11:00 Halloweeni rémségek napja, Avalon 

Maya Játszópark
17:00-21:00 Halloweenest a Miskolci Ál-

latkertben

NOVEMBER 1., kedd
11:00 Holtak napja, Avalon Maya Játszópark
18:00 DVTK Jegesmedvék- SC Csíkszereda 

jégkorongmérkőzés, Erste liga 12. for-
duló, Miskolci Jégcsarnok

NOVEMBER 2., szerda
11:00 Zombik és szörnyek napja, Avalon 

Maya Játszópark
17:00 ArTTér: Színezd újra! – A fekete a 

rejtély színe, MÜHA Kávézó
18:30 Pilates, Ifjúsági Ház

NOVEMBER 3., csütörtök
11:00 Hocus Pocus - A nagy boszinap, Ava-

lon Maya Játszópark
17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
18:00 DVTK-Mechelen, női kosárlabda-mér-

kőzés, Euroliga 2. forduló, DVTK Aréna

19:00 Dr. Csernus Imre előadása, Művé-
szetek Háza

19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

NOVEMBER 4., péntek
11:00 Tengeri szörnyek napja, Avalon Maya 

Játszópark
16:30 Miskolc érted fejlődik – A közössé-

gi tervezés harmadik állomása, Mar-
tinkertváros, az Alföldy utca melletti tér, a 
polgármesteri hivatal kihelyezett ügyfél-
szolgálata, Kisfaludy u. 39-43.

16:30 Mazsorett Ovi, Ifjúsági Ház
17:30 Mazsorett Suli, Ifjúsági Ház

NOVEMBER 5., szombat
10:00 Őszi gyermeknap a múzeum-

ban: Jack Spenót újra színre lép, Pan-
non-tenger Múzeum

11:00 Stranger Things-nap, Avalon Maya 
Játszópark

17:00 DVTK-Nyírbátor kézilabda-mérkő-
zés, NB II. Észak-keleti csoport 7. forduló, 
Herman Ottó Gimnázium

18:30 Őszi gyermeknap a múzeumban: 
Dinónyomolvasó pizsiparti, Pan-
non-tenger Múzeum

19:00 DVTK-Vasas-Óbuda röplabdamérkő-
zés, Női NB I. 3. forduló, DVTK Aréna

19:00 TOP LESZ Kormos Anett: Stand-up 
comedy, Művészetek Háza

NOVEMBER 6., vasárnap
Régiségvásár, Széchenyi utca
10:30 A mindent járó malmocska, bemu-

tató, Csodamalom Bábszínház
11:00 Roxforti rejtélyek napja, Avalon 

Maya Játszópark
15:30 DVTK Jegesmedvék - Budapest 

JAHC jégkorongmérkőzés, Erste Liga 
13. forduló, Miskolci Jégcsarnok

NOVEMBER 7., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház

NOVEMBER 8., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
16:30 Miskolc érted fejlődik – A közössé-

gi tervezés negyedik állomása, Szirma, 
Szent András tér (Miskolci–Nagy László – 
Fáskert – Kaptár utcák), a postahivatal kü-
lönterme, Erkel u. 47.

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: OK-
TÓBER 29-30., szombat-vasárnap: 18:00 
Fűző | OKTÓBER 27. – NOVEMBER 2., csü-
törtök-szerda: 20:00 Blokád | OKTÓBER 
30., vasárnap: 14:00 Downton Abbey: 
Egy új korszak | OKTÓBER 31.-NOVEM-
BER 2., hétfő-szerda: 18:00 Hétköz-
napi kudarcok | NOVEMBER 3-9., csü-
törtök-szerda: 18:00 és 20:00 Nyugati 
nyaralás

• Művészetek Háza, Béke-terem: OKTÓ-
BER 29. – NOVEMBER 2., szombat-szer-
da: 19:30 Mrs. Harris Párizsba megy | OK-
TÓBER 29-30., szombat-vasárnap: 17:00 
Tad, az elveszett felfedező és a sma-
ragd tábla | OKTÓBER 31. – NOVEMBER 
2., hétfő-szerda: 17:00 Pil – A nevelet-
len királylány | NOVEMBER 3., 5-6., csü-
törtök, szombat-vasárnap: 17:00 Tad, az 

elveszett felfedező és a Smaragdtábla | 
NOVEMBER 3-9., csütörtök-szerda: 19:30 
Stasi – Állambiztonsági komisztérium | 
NOVEMBER 4., péntek 17:00 A titokzatos 
nő | NOVEMBER 7-9., hétfő-szerda 16:30 
Ennio Morricone

• Cinema City: OKTÓBER 27.-NOVEM-
BER 2., csütörtök-szerda, naponta több 
időpontban – A halloween véget ér | 
Amszterdam | Az iker | A szomorúság 
háromszöge | Beugró a paradicsom-
ba | Black Adam | Blokád | Démoni fény 
| DC Szuper állatok Ligája | King – Egy 
kis oroszlán nagy kalandja | Krokodili 
|  Minyonok: Gru színre lép | Mosolyogj 
| Mrs. Harris Párizsba megy | Nyugati 
nyaralás | Pil – A neveletlen királylány 
| Tad, az elveszett felfedező és a sma-
ragdtábla | Toldi – A mozifilm

MOZIMŰSOR

OKTÓBER 29., szombat 19:00 Jézus Krisztus szupersztár, Szemere Bertalan-bérlet, Nagyszín-

ház | 19:00 A színházcsináló, Játékszín | 19:00 Héttorony – Makovecz Imre emlékére | NOVEM-

BER 2., szerda 19:00 A színházcsináló, Csarnok | NOVEMBER 3., csütörtök 19:00 A revizor, 

Nagyszínház | NOVEMBER 4., péntek | 19:00 A revizor, Nagyszínház | NOVEMBER 5., szombat 

19:00 A színházcsináló, Csarnok | NOVEMBER 8., kedd 18:00 A falu rossza, Fráter ifj. bérlet, 

Nagyszínház | NOVEMBER 9., szerda 18:00 A falu rossza, Ferenczi ifj. bérlet, Nagyszínház

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

TISZTELT MAGYARORSZÁGI  
NÉMET HONFITÁRSAINK!
2022. október 1. és november 28. között  
népszámlálás lesz Magyarországon.
A kötelező kérdések mellett lesznek  
a nemzetiségi, nyelvi kötődésre vonatkozók is.
MINDANNYIUNKNAK fontos, hogy ezeket  
a kérdéseket megválaszoljuk.

Milyen nemzetiséghez tartozónak érzi magát?
Kérjük, a NÉMET választ jelölje meg. 

Mi az anyanyelve?
Kérjük, erre a kérdésre a NÉMET vagy  
a NÉMET ÉS MAGYAR választ jelölje meg. 

Családi, baráti közösségben milyen nyelvet  
használ általában?
Kérjük, erre a kérdésre a NÉMET vagy  
a NÉMET ÉS MAGYAR választ jelölje meg. 

Az Ön válaszán is múlik:
l a nemzetiségi oktatási rendszerünk jövője,
l  a nemzetiségi önkormányzati választások kiírása  

a településeinken, 
azaz tulajdonképpen a testületeink léte,

l civilszervezeteink állami támogatása
l nyelvhasználattal kapcsolatos jogunk,
l  az anyanyelvünk, kulturális hagyományaink  

fennmaradása.

Vállaljuk nemzetiségi kötődésünket, legyünk büszkék  
a közösségünk múltjára, értékeire, annak hazánkat  
és a nemzetközi kapcsolatokat gazdagító eredményeire! 

ý

ý

ý

Hirdetés

Idén is hátborzongatóan jó 
élmények várják a hallowee-
ni köntösbe bújt Avalon Park 
vendégeit. A kilenc napon át 
tartó programsorozat ideje 
alatt minden nap más mű-
sorral és tematikával várja a 
park a pihenni és szórakozni 
vágyó családokat.

Ebben az évben is megrende-
zésre kerül a már hagyománnyá 
vált halloweeni programsorozat 
a miskolctapolcai Avalon Park-
ban. A családok idén is mulat-
ságos és sokszínű programokra 
számíthatnak a megelevenedett 
kísérteties Avalóniában. A te-
matikus napokon minden nap 
más rémségek látogatnak el a 
parkba, ahol interaktív műso-
rokkal és játékokkal varázsolják 
el a kicsiket és nagyokat egya-
ránt. A tematikus napok mellett 
a töretlen népszerűségnek ör-
vendő  halloweeni programok 

is visszatérnek, hogy garantált 
legyen a borzongás mindenki 
számára.

A park legkreatívabb vendé-
gei tökfaragó versenyen bizo-
nyíthatják ügyességüket, ahol 
ezúttal is díjazásra kerülnek 
a legötletesebb, helyben fara-
gott alkotások, a legbátrab-

bak pedig „éjszakai” bátor-
ságpróbán mérettethetik meg 
magukat a kísérteties erdei 
környezetben. Nincs Avaló-
niában  halloween jelmezver-
seny nélkül sem, ahol szuper 
nyereményeket zsebelhetnek 
be a legrémisztőbb kosztümöt 
viselők.

A Maya Játszóházboszi há-
zikója idén is nyitva áll a bá-
tor gyerkőcök számára, de a 
„csokit vagy csínyt” játék és a 
TÖKlámpás felvonulás sem 
marad ki a programsorozatból, 
ahol a gyermekek az egész par-
kon végiggyalogolva bekopog-
nak a különböző egységekhez 
ajándék cukorka reményében. 
A korábbi évekhez hasonlóan 
Jack Spenót idén is garantál-
ja a rémisztően jó hangulatot, 
aki interaktív műsorával szóra-
koztatja a kicsiket. A hallowee-
ni programsorozat teljes ideje 
alatt a szellemvasúttá változott 
Avelino DOTTO kisvonat min-
den nap díjmentesen szállítja a 
vendégeket, így garantáltan lesz 
alkalmuk megtapasztalni gyer-
mekükkel a kísértetiesen jó vo-
natozás élményét is.

Ünnepeljék a halloweent er-
dei környezetben, az Avalon 
Parkban!

Az ország egyik legjobban 
ismert pszichiátere a Művé-
szetek Házában tart előadást 
novemberben

Csernus Imre az ország „kia-
bálós” pszichiátereként vált is-
mertté a kétezres évek elején, 
Bevállalja? című tévéműsorát 
nagyon sokan kedvelték, bár fi-
gurája megosztó. Van, aki szere-
ti, van, aki utálja, de a közöm-
bösség személyét illetően szinte 
kizárt. Mára több könyvet is írt, 
és előadásokat tart országszer-
te, sőt, jól ismert karaktere nem 
olyan rég még a mozivásznon 

is megjelent. Mostani előadásá-
nak témája: Lépj tovább!

Sokan tehetjük fel a kérdést: 
hogyan lehet elérni a belső bé-
két? Csernus doki úgy fogalmaz: 
”Amíg egy adott állapot nincs el-
fogadva teljesen, addig abból az 
állapotból nem lehet elkezdeni a 
kimászást sem. Mert ha a kimon-
dott felületes „igen, tudomok” 
nem kapcsolódnak még vala-
mivel, az továbbra is azt jelenti, 
hogy nem fogadom el, akkor az 
igen, tudom csak egy felületesen 
kiejtett szó marad, megfelelő bel-
ső töltet nélkül... A belső béke el-
éréséhez a racionális és az emoci-
onális belátásnak összhangban 
kell lennie, vagyis tudja és érzi is, 
hogy az igazi úton jár...”

Aki úgy érzi, hogy nem jár 
a saját útján, és szeretne, vagy 
szimplán csak Csernus doktor 
stílusára és előadására kíván-
csi, az látogasson el november 
3-án a Művészetek Házába.

Hátborzongató halloween az Avalonban 

Csernus újra Miskolcon

A családok idén is sokszínű programokra számíthatnak. Fotó: Avalon

A Miskolc Televízió Hívőszó 
című műsorában október 30-
án, vasárnap, 16 órától a bel-
városi református templomból 
közvetítenek. Szőnyi Tamás 
borsod-gömöri református es-
peres beiktatja nagytiszteletű 
Meleg Attilát a belvárosi refor-
mátus templom lelkipászto-
ri tisztjébe. Köszöntőt mond: 
Pásztor Dániel püspök, Csöbör 
Katalin országgyűlési képvise-
lő, Veres Pál polgármester.

Október 30-án, 16 órakor a 
Civil Összefogás Fórum szer-
vezésében őrtüzet gyújtanak a 
Kálvárián. November 6-án lesz 

az újgyőri Szent Imre-temp-
lom búcsúja. Az ünnepi szent-
mise 11 órakor kezdődik. Előt-
te pénteken és szombaton az 
esti, 17 órakor kezdődő szent-
miséken előkészítő lelkigya-
korlatos szentbeszédek lesz-
nek. Mindhárom szentmisét 
Lóczi Tamás, az egri szeminá-
rium spirituálisa mutatja be.

HARANG-HÍREK

Állandó délelőttös műszak 6:30-
14:30-ig. Feladat: gyártóüzem és 

szociális helyiségek tisztántartása.
Önéletrajzokat a 

jaborcsik.agnes@inter-v.hu  
e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft.  
munkatársat keres  

TAKARÍTÓ munkakörbe.

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

Önéletrajzokat a 
jaborcsik.agnes@inter-v.hu  

e-mail-címre várjuk.

Inter-V Kft.  
munkatársakat keres   

ESZTERGÁLYOS,  
GÉPLAKATOS és CNC-MARÓS  

munkakörbe.

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



mozaik 2022. október 29. 
43. hét | XIX. évfolyam 43. szám12

A szőlő és a szüret tematikája köré épült a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület múlt szombati programja a Feledy-házban. A nap folya-
mán izgalmas programok várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az érdeklődők tárlatvezetéssel tekinthették meg a Nagyjaink című év-
fordulós kiállítást, ezen kívül kézműves vásár és mesterségbemutatók, játszóház, Ács Gyula népzenész és a Galiba Társulat tréfás szüreti 
műsora is színesítette a szombati programot, de élvezhették a résztvevők Nahaj Péter akusztikus gitárműsorát is. Napközben pedig sző-
lőpréselés, népiétel-kóstolás és népi játszótér várta a látogatókat. Fotó: Horváth Csongor

Minden, ami szőlő, minden ami szüret

Gazdikereső
Ezen a héten Zserbót (6267), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az 
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon 
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

6267. Zserbó 
Bekerülés helye: Miskolc, 
   Tiszai pályaudvar
Fajta: keverék
Kor: 1 év
Neme: kan
Szín: fekete-barna

Súlya: 16,3 kg
Magasság: 45 cm

Aktív, mozgékony és igazán 
emberközpontú kutya. Inkább 
egyedüli kutyának ajánljuk. 
Egy kis étellel, jutalomfalattal 
jól motiválható és tanítható.

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Minél többet töpreng valamin, 
annál több akadály merülhet fel, ezekkel azonban ráér 
akkor foglalkozni, ha szembekerül velük. Egyelőre min-

den oka megvan arra, hogy a legjobbakat remélje.

Bika (04. 21.–05. 21.) Régóta próbál nem tudomást 
venni egy egészségügyi problémáról. Az azonban, ha 
tovább űzi a testét, nem vezet semmi jóra. Ideje változ-

tatnia, vagy orvosi segítséget kérnie!

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Békés együttélésre törekszik, 
de vannak emberek, akik erre alkalmatlanok. Ha ön 
igyekszik is a kedvükben járni, lesz, aki csak a rosszat 

látja meg, és az ő hozzáállásukkal nehéz bármit kezdeni.

Rák (06. 22.–07. 22.) Hiába is próbálja valaki kicsi-
karni a véleményét, ön tartózkodik. Senki sem szereti, 
ha ellene használják fel a saját szavait, de nem biztos, 

hogy a homályban élni, vagy bujkálni a jó megoldás.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Egy elsőre könnyűnek gon-
dolt feladat nagyobb terhet ró a vállára, mint elsőre gon-
dolta volna. Ne ijedjen meg, talán nem lesz könnyű vé-

gigjárni ezt az utat, de ez még nem jelenti azt, hogy ne sikerülhetne.

Szűz (08. 24.–09. 23.) Lehet, hogy többet aggódik 
valami miatt, mint amennyit kellene. Nem óvhat meg 
mindenkit, de ez nem is az ön feladata. Csak tegye a 

maga dolgát, és fogadja el, hogy nem mindenható!

Mérleg (09. 24.–10. 23.) A kudarc feldolgozása talán 
nem tartozik az erősségei közé, de ezt is meg kell tanul-
nia a sikerért cserébe. Ha az segít, engedje szabadjára 

az indulatait, és utána gyorsan térjen vissza a munkához!

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Két legyet üthet egy csapásra, 
ha valakivel kedves és segítőkész. Egyrészt a saját lelkiis-
meretének is jót tesz, másrészt lehet, hogy az illető hama-

rosan viszonozni tudja az önzetlen segítségét.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Akik fontosak a számára, 
azoknak a terheit ön is cipeli, de az nem megoldás, ha 
egymaga vállal el mindent. Ezzel nem csak lehetetlen 

küldetést vállal, előbb-utóbb össze is roppan a terhek alatt.

Bak (12. 22.–01. 20.) Gyorsan szeretne végezni egy 
kellemetlen dologgal, és ezért kapkod, emiatt azonban 
még több hibát követ el, és lassabban végez. Próbáljon 

nyugodt maradni akkor is, ha kellemetlenül érzi magát!

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Kerülje az olyan a helyze-
teket, ahol számára érdektelen embereknek kell bizo-
nyítania! Így könnyen pazarolhat energiát olyasmire, 

amiből nem jöhet ki jól, miközben fontos emberektől vehet el időt.

Halak (02. 20.–03. 20.) Amikor a könnyebb utat vá-
lasztja, csak átmeneti terhétől szabadul meg, és a dolgok 
árát később kell megfizetnie. Lehet, hogy jobb most egy 

kis erőfeszítést tenni, mint később nagyobb áldozatot vállalni.

Akkor és most. Az egykori Rudolf gyalogsági laktanya im-
pozáns főbejáratával szemben a Széchenyi utcához hasonló 
észak-déli közlekedési utat terveztek a városrendezők 1923-
ban. A Soltész Nagy Kálmán polgármesterről elnevezett utca 1. 
és 2. szám alatti, szimmetrikus kialakítású bérháza volt hivatott 
meghatározni az utcaképet. Terveit két miskolci mérnök, Block 
Alfréd és Stimm Lajos készítette, a Speyer-kölcsön segítségé-
vel megvalósult két háromemeletes bérház 1927–1929 között 
épült. (Hasonló koncepció alapján épültek az akkori Déryné, ma 
Tizeshonvéd köz sarokbérházai is.) A Szinváig, majd a Vörös-
marty utcáig hasonló monumentális épületekkel megvalósult 
a „főutca” első üteme, de a gazdasági válság miatt nem halad-
tak tovább. A két bérháztömb emeleti részeiben hetven két-, há-
rom- és négyszobás bérlakást alakítottak ki. A földszinten ven-
déglő, kávézó, posta, gyógyszertár is üzemelt. Legtovább a 2. 
szám alatti Szent István Gyógyszertár működött, de 2017-ben 
ez is bezárt. Az 1. számú házban élt és alkotott Mazsaroff Mik-
lós festőművész. (Dobrossy István korábbi írása nyomán Tajthy 
Ákos szövege, dr. Sáfrány Gy. József, Juhász Ákos 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

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

Könyvújdonságok a Géniusztól 

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal is 
könyvújdonságok címét rejtettük el. Kérjük, megfejté-
seiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék 
el, a levélben tüntessék fel postacímüket is! Beküldési 
határidő: 2022. november 9. E-mail-cím: megfejtes@

mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sor-
solunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.

3

Sudoku

GUMI-ÉRT BT.
GUMISZERVIZ – GYORSSZERVIZGUMISZERVIZ – GYORSSZERVIZ

3533 Miskolc, Komlóstető u. 20/A  3533 Miskolc, Komlóstető u. 20/A  
Nyitva: h-p 8.00-17.00, szo 8.00-12.00Nyitva: h-p 8.00-17.00, szo 8.00-12.00
Bejelentkezés: 46 331-181, 30 955-8770,  30  299-6214Bejelentkezés: 46 331-181, 30 955-8770,  30  299-6214
www.facebook.com/gumiert, gumiertbt@gmail.comwww.facebook.com/gumiert, gumiertbt@gmail.com

Személy-, kisteher-, teher- 
4X4-, munkagép-, 
mezőgazdasági-,  
motorgumiabroncsok  
és tömlők értékesítése,  
szerelése, centrírozása,  
javítása. Gumihotel.
Könnyűfém és lemezfelnik  
értékesítése, javítása.
A HIRDETÉS FELMUTATÓJA A HIRDETÉS FELMUTATÓJA 
10% KEDVEZMÉNYBEN  10% KEDVEZMÉNYBEN  
RÉSZESÜL 4 DB GUMIABRONCS SZERELÉSE ESETÉN A SZERELÉS ÁRÁBÓL!*RÉSZESÜL 4 DB GUMIABRONCS SZERELÉSE ESETÉN A SZERELÉS ÁRÁBÓL!*

TÉLIGUMI-AKCIÓ  
TÉLIGUMI-AKCIÓ  

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN!

október 31-én (hétfőn)  október 31-én (hétfőn)  
is nyitva tartunk!is nyitva tartunk!

*2022. 12. 31-ig
*2022. 12. 31-ig

Hirdetés
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