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NÉVADÓ. A látogatók döntésének értelmében Raminnak nevezte el a januárban született perzsa leo
párdot a Miskolci Állatkert. A Ramin perzsa eredetű férfinév, a perzsa mitológia egyik hős alakja. A 
név békét, illetve örömöt jelent. Fotó: Horváth Csongor

Ismét lehet lakásokra pályázni 
Az E-lakáspályázat kere-
tében 23 ingatlan találhat 
gazdára.

A lakosság körében népszerű 
lakáspályázati lehetőség márci-
us 20-án, hétfőn indul újra, me-
lyen összesen 23 önkormányzati 
bérlakás kerül meghirdetésre két 
pályázati formában. Költségelvű 
pályázaton 5 lakás, piaci elvű pá-
lyázaton 18 lakás kerül meghir-
detésre. Egy-egy pályázati for-
mán belül legfeljebb 3 lakásra 
adható be pályázat.

A pályázatok a Miskolc Hol-
ding Zrt. www.ingatlangaz-
dalkodas.miskolcholding.hu 

honlapján közzétett linken 
keresztül, előzetes regisztrá-
ciót követően nyújthatók be. 
Ugyancsak itt tekinthetők meg 
a lakásokról feltöltött fényké-
pek, műszaki dokumentációk, 
továbbá a pályázati feltétele-
ket, fizetendő bérleti díjakat, 
felújítási költségeket tartalma-
zó pályázati kiírás. A pályáza-
ti kérelemhez előzetesen sem-
milyen dokumentumot nem 
kell csatolni, a kérelemben fel-
tüntetett adatokat, nyilatkoza-
tokat alátámasztó iratokat ki-
zárólag a nyertes pályázóknak 
kell majd benyújtaniuk a szer-
ződéskötést megelőző vizsgá-

lat során. A kiválasztott laká-
sok személyes megtekintésére 
a szerződéskötést megelőzően, 
kizárólag az első helyre sorolt 
pályázóknak van lehetőségük. 
A pályázatok 2023. március 20. 
napján 8 órától 2023. április 3. 
napján 16 óráig nyújthatók be. 
Elbírálásukra legkésőbb a pá-
lyázatok lezárását követő 60 
napon belül kerül sor. A pá-
lyázat benyújtásával kapcsolat-
ban az alábbi telefonszámon, 
illetve e-mail-címen érdeklőd-
hetnek: +36-70/705-6230; +36-
70/658-3396; +36-70/430-8681,  
e-mail-cím: lakashasznositas@
miskolcholding.hu.

SOKAN „MENEKÜLNEK” A HÚSVÉT ELŐL
Riport a 3. oldalon

MISKOLCON IS FELSEJLIK A SEBÉSZET JÖVŐJE
Tudósítás a 2. oldalon

KÉTKERÉKEN KRISZTIÁN GYÓGYULÁSÁÉRT
Cikk a 4. oldalon

Idén sem ússzuk meg az óraátállítást 

Ahogy a színházi órás fotóra nézek, fülemben cseng a régi 
sláger, mely szerint, „Az idő soha, soha meg nem áll, az órák 
róják szüntelen az útjukat”. Igen, róják, és van, amikor átug
ranak egyet, előre vagy hátra, a sokat vitatott nyári és téli 
időszámítás miatti óraátállításkor. A téli időszámítás már
cius utolsó vasárnapján véget ér, ezért huszonhatodikán 
most éppen előretekerünk, hajnali két óráról háromra. Ezzel 
kezdetét veszi a nyári időszámítás. Egy órával kevesebb al
vást kibírunk, csak le ne késsük a buszt! A felvételnél köz
reműködtek a Zrínyigimnázium tanulói. Fotó: Juhász Ákos

Itt a tavasz, a jó idő, hama-
rosan megtelnek a belvárosi 
kiülős helyek. A városve-
zetés – a vendéglátóhelyek 
képviselőinek bevonásával – 
most újragondolná a főutca 
képét, hogy a gyalogosok is 
elférjenek, de a teraszokon 
is kényelmesen elférjenek a 
vendégek. Zöldítés is várható.

A jelenlegi „kiülős rend” 
alapjait még a főutca díszbur-
kolatának tervezésénél rak-
ták le a 2010-es évek elején, 
amikor igyekeztek szabályoz-

ni, hogy hol, hogyan, meny-
nyi kinti asztallal és székkel 
fogadhatja vendégeit egy-egy 
fagyizó, étterem, kocsma. Ez 
azonban mostanra „elavult” 
– fogalmaz a város főépíté-
sze, Szunyogh László. Szerin-
te bő tíz éve még nem volt ek-
kora igény az ilyen kényelmi 
lehetőségekre, így az akko-
ri városvezetők sem számol-
tak azzal, hogy ma már szin-
te minden vendéglátó egység 
szeretné felkínálni annak le-
hetőségét, hogy a nyári meleg-
ben ne a belső terekben kelljen 

elfogyasztani egy süteményt, 
meginni egy frissítő italt.

A főépítészi kabinet tehát 
újragondolná és újraszabá-
lyozná a belvárosi utcaképet, 
segítve ezzel nemcsak a vendé-
geket, de igényeik figyelembe 
vételével a járvány alatt meg-
tépázott miskolci vendéglátós 
társadalmat is. Ennek érdeké-
ben elkészítettek egy térképet, 
ami részleteiben, de a belvá-
rost egy egységként kezelve ad 
iránymutatást a teraszok elhe-
lyezkedésére, méretére.

– Több fontos szempontot 
vettünk figyelembe – húzza alá 
Szopkó Tibor alpolgármester, 
belvárosi önkormányzati kép-
viselő. – Az egyik ilyen, hogy 
amennyire csak lehet, a tera-
szok egységes módon helyez-
kedjenek el a főutcán. Ez a gya-
logos- és a villamosközlekedés 
szempontjából, a biztonságot 
illetően fontos, de úgy gondol-
juk, hogy egy egységesebb és 
rendezettebb utcaképet érhe-
tünk el így – érvelt.

Folytatás a 3. oldalon

Újragondolt miskolci főutca 

Cél az egységesebb, rendezettebb utcakép. Fotó: Juhász Ákos
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Megérkezett a borsodi megye-
székhelyre a da Vinci robotse-
bészeti eszköz.

A több mint egytonnás, két-
milliárd forint értékű eszköz a 
sebészeti technológia legmaga-
sabb szintjét képviseli. A beren-
dezést a Miskolci Egyetemen 
március 23-án egy szakmai 
konferencián mutatták be.

Sikeres az egy éve tartó ro-
botsebészeti program ha-
zánkban, hangzott el a „A 
robotsebészet bevezetése Ma-
gyarországon” elnevezésű 
uniós program tapasztalata-
it összefoglaló rendezvényen. 
– Tavaly január 21. óta 569 
robot asszisztált laparaszkópos 
műtétet hajtott végre az Orszá-
gos Onkológiai Intézet (OOI) 
és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház és Rendelőintézet, gya-
korlatilag fele-fele arányban 
– mondta prof. dr. Polgár Csa-
ba, az OOI főigazgató főorvo-
sa. A Jahn Ferenc kórházban 
elsősorban urológiai műtéte-
ket, az Országos Onkológiai 
Intézetben pedig az urológiai 
műtétek mellett a legnagyobb 
számban nőgyógyászati műté-
teket végeztek, szeptemberben 
pedig a hasi daganatsebészeti 
program is elindult.

A robotasszisztált műtéti 
beavatkozás előnyeiről Polgár 
Csaba a Miskolci Naplónak 
kifejtette, hogy az így végre-
hajtott műtétek precízebben 
hajthatók végre, pontosabban 
meghatározható a műtéti te-
rület, a nehezen hozzáférhető 
helyeken is végezhető vele mű-
tét, és a folyamatot az operá-

ló orvos három dimenzióban 
látja. Nem utolsósorban pedig 
a robot segítségével műtött be-
tegeknél jelentősen csökken az 
ápolási és a kórházban töltött 
idő, lerövidül a műtét utáni fel-
épülési időszak is. A technoló-
gia további pozitívuma a keve-
sebb műtéti szövődmény.

A robotsebészet Miskolcnak 
azért lehet fontos, mert a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyete-
mi Oktatókórház kiemelt da-
ganatsebészeti központ, ahol 
2019-ben 42 ezer műtétet vé-
geztek el, amelyből csaknem 
10 ezer daganatsebészeti mű-
tét volt. – Etikai kötelességünk, 

hogy a betegeink számára a leg-
magasabb színvonalú ellátást 
biztosítsuk, különösen a da-
ganatsebészet területén. Ezért 
törekedni fogunk arra, hogy a 
jövőben társadalmi összefogás-
sal, kormányzati és esetlegesen 
uniós támogatással a megyei 
kórházba is telepítsünk egy da 
Vinci eszközt – nyilatkozta la-
punknak dr. Révész János, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház főigazgatója.

Igény esetén a Miskolci 
Egyetem készen áll arra, hogy 
a robotsebészeti eszköz körül 
tevékenykedő egészségügyi 
szakdolgozóknak szakmacso-

portos továbbképzést, illetve 
szakirányú továbbképzési szak 
létesítését elvállalja, felsőokta-
tási tananyaggá konvertálva a 
robotsebészet területén eddig 
felhalmozódott tudásanya-
got – jelentette ki dr. Kiss-Tóth 
Emőke, a Miskolci Egyetem 
Egészségtudományi Karának 
dékánja.

A da Vinci robotsebészeti 
eszközt a Miskolci Egyetemről 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Központi Kórház és Egye-
temi Oktatókórházba szállí-
tották, ahol március 25-éig az 
orvosok és a szakdolgozók is-
merkedhettek meg vele.

BALOGH CSILLA

A kerti hulladékok égetése 
csaknem három éve tilos 
Miskolcon. 

Az önkormányzat a tiltás-
sal egy időben komposztálási 
programot hirdetett a zöld-
hulladék hasznosítása érde-
kében. Az előadás meghall-
gatása után ezúttal is minden 
résztvevő átvehette az in-
gyenes komposztkeretet. A 
kertekben keletkező zöld-
hulladékot így könnyen hasz-
nosítani tudják a helyiek.

A Hungairy Life Projekt 
ökomenedzsere a Miskolci 
Naplónak elárulta: a cél 2400 
komposztkeret kiosztása a 
2026-ig terjedő időszakig. Hu-
dák Katalin hozzátette: jelen-
leg már ennek felén is túl van-
nak, miután nagy érdeklődést 
tapasztalnak. Komposztkere-
tet ugyanis bármely miskolci 

család igényelhet. Ezeket az 
önkormányzat ingyen bizto-
sítja, cserébe csak egy kom-
posztálással kapcsolatos tájé-
koztatót kell meghallgatniuk 
a résztvevőknek, és vállalni-
uk, hogy felhagynak a zöld-
hulladék-égetéssel. Így nem 
csoda, hogy tavasszal és ősszel 
már évek óta visszatérő téma 
a lakosság körében a kom-
posztálás. Sokan használtak 
műanyag komposztálót, ezút-
tal viszont szerették volna ki-
próbálni a faládákat is.

A cél, hogy minél többen 
igénybe vegyék Miskolcon is 
ezt az ingyenes lehetőséget, 
hiszen a komposztálás egy 
olyan környezetbarát meg-
oldást a szerves hulladékok 
újrahasznosítására, amely 
elősegíti a tápanyagok kör-
forgását. 

MN

Miskolcon is felsejlik a jövő 2400 komposztkeret 
kiosztása a cél

AZ ÉLETÜNK SZÁMOKBAN

(Forrás: KSH)
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292%-OS ÁREMELÉS!

Szemle a da Vinci robotsebészeti eszköz előtt. Fotó: Juhász Ákos

A klasszikus buszjárattal 
egyelőre március utolsó és 
április első szombatján talál-
kozhatunk, ám ha a hozzá-
fűzött reményeket beváltja, 
bevésődhet a menetrendbe.

A kultikus járat életre hívá-
sának apropója nem csupán a 
múltidézés. Mindennek okát 
sokkal inkább a piac parkolói 
kapacitásának végességében 
kell keresnünk. Jóllehet, az el-
múlt esztendőkben mintegy 
600 férőhelyet létesítettek az 
autók számára, és végeztek el 
több évtizede gördített forga-
lomtechnikai átalakításokat, 
az e célból hasznosítható terü-
let mostanra voltaképp betelt.

– A Miskolci Városgazda 
Nonprofit Kft. a vásárlók és a 
kereskedők igényeit meghall-
gatva döntött a járat ideigle-
nes útjára bocsátásáról. Mint 
arra Kovács Imre István kitért, 
a Zsarnai piac fejlesztéséhez a 
helyi buszjáratok bővítése is 
hozzátartozik.

A Városgazda kezdeménye-
zésében a közlekedési vállalat 
partnernek bizonyult. A meg-
állapodás értelmében a ZS-s 

busz április elsejéig egyelőre 
három napközbeni szomba-
ti időpontban indul majd az 
Avas kilátó buszvégállomásá-
tól. A Miskolc Városi Közleke-
dési Zrt. (MVK) autóbuszköz-
lekedési igazgatója kiemelte: a 
cég üzletszabályzata a járatra 
nem érvényes, így valameny-
nyi utasnak jegyet kell vásá-
rolnia az autóbuszvezetőtől. 
Ugyanakkor – hangsúlyozta 
Lukács Zsolt – ez az 500 forint 
a piacról érkezőket a szelvény 
megőrzése esetén a visszaútra 
is feljogosítja.

Habár a ZS-s annak ide-
jén hagyományosan tömött 
buszokkal járt, mégiscsak a 
tesztjáratokból levonható ta-
pasztalatok kiértékelésének 
kell kimondania: legyen-e 
tartós folytatás.         BÓDOGH D.

Újraindul a ZS-s járat
A tavalyi résztvevők mellett 
már újabb jelentkezők is a 
láthatáron. Közös bennük, 
hogy készek Miskolc valamely 
méltatlanul elhanyagolt vagy 
eddig fel nem fedezett területét 
gondozásukba venni.

Miskolc önkormányzata ta-
valy tavasszal hirdette meg a 
„Fogadj örökbe egy közterüle-
tet!” elnevezésű pályázatát, miu-
tán a közterületek „örökbefoga-
dására” az elmúlt években több 
fórumon is felmerült a lakossá-

gi igény. 2022-ben Felső-Maj-
láthtól kezdve a Kilián-délen és 
az Avason át egészen Tapolcáig, 
Miskolc-szerte összesen tizen-
hét közterületet vettek kezelésbe 
vállalkozó kedvű helyi civilek, 
közösségek és cégek – zöldebbé, 
kulturáltabbá és esztétikusabbá 
téve ezzel sajátjuk mellett mások 
környezetét is.

A város főkertésze a projekt 
legnagyobb érdemének azt tart-
ja, hogy beindított egyfajta pár-
beszédet a szakmai támogatást 
nyújtó önkormányzat és az ötle-

teik becsatornázásával élni kívá-
nó lakók között. Mindemellett a 
kezdeményezés – véli Czifrusz 
Natália – komoly kohéziós erő-
vel is bírt, amennyiben számos, 
eredetileg magánszemély által 
felkarolt „placc” esetében végül 
kvázi közösségek teljesítették be 
az elképzeléseket. Azért is ne-
héz a résztvevők pontos számát 
meghatározni, mivel a munká-
latokba folyamatosan kapcso-
lódtak be újabb szereplők.

Az ezúttal dicsérő értelem-
ben vett átláthatatlanságot ki-
válóan példázza a Dialóg Egye-
sület esete, melynek önkéntesei 
eredetileg csupán az Avasi Kö-
zösségi Kávézó környéki terüle-
tet fogadták volna örökbe, majd 
egyszer csak a kicsivel fentebbi 
posta territóriumáig terjeszke-
dett víziójuk, ahol több olyan 
napot is tartottak, amire aztán 
a Szebb Miskolcért csapata és a 
városrész önkormányzati képvi-
selői is rácsatlakoztak: a takarí-
tástól a levendulásig terjedtek a 
közös akciók.

A Padtársak közössége az 
EU-hoz való tartozás szimboli-
kus megerősítését látta abban, 
hogy az addig törött padokkal 
és gazos virágágyásokkal tarkí-

tott Európa tér csillagait átfes-
tik, a tagországok zászlóit pedig 
újfent elhelyezik. Hozzájuk tár-
sultak be azok a fiatalok, akik a 
tolerancia jegyében egy szivár-
ványszínű paddal gyarapították 
az alapideát. Céljuk – a szemmel 
is jól látható eredményeken kí-
vül – nem volt egyéb, mint hogy 
a helybéli lakosok és vendéglátó-
sok szemléletén formáljanak.

Czifrusz Natália bízik abban, 
hogy egyre többen kapnak majd 
kedvet lakókörnyezetük ren-
dezéséhez, gazdagításához. Az 
elgondolás és a lebonyolítás si-
kerét látszik igazolni, hogy va-
lamennyi meglévő „örökbefo-
gadó” nyitottnak mutatkozik 
újabb közterület gondozásába. 
A főkertész elárulta, habár az 
idei évre tervezett projekt lénye-
gi koncepcióját tekintve meg-
egyezik a 2022-esével, a résztve-
vők visszajelzését megfontolva 
mindazonáltal készek a javasolt 
korrekciókat meglépni: ennek 
szellemében az önkormányzat 
igyekezni fog olyan rendszeres 
összejöveteleket tartani, ahol a 
város legtávolabb eső szeglete-
iben tevékenykedő közösségek 
együtt ötletelhetnek tovább.

BÓDOGH DÁVID

Sikeresen halad a közterületek örökbefogadása 

Czifrusz Natália főkertész. Fotó: Mocsári László
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Mindig ámulattal tölt el a természet rendje. Kü-
lönösen a tavasz az, ami leginkább lenyűgöz, hi-
szen évről évre azt tapasztalom – márciusi hó ide 
vagy oda –, mintha valami láthatatlan karmester 
irányítaná a működést, hogy az alvó állapotból 
előbb egy szendergésre váltson, majd a kipatta-
nó rügyek és virágok meghozzák az igazi életet.

Szeretem, ahogy kibontakozik előttem ez az 
út. Megfigyeltem már, hogy február végén a házunk környékén 
lévő madársereg egyre hangosabban énekel, mintha buzdítaná a 
természetet, hogy megjött az idő: tessék, kérem, újrakezdeni. Az 
ablakom alatti fák úgy tesznek, mintha fittyet hánynának erre, 
kéretik még magukat, még több udvarlásra vágynak. Aztán csak 
azt veszem észre, hogy a társasházunk bejárati ajtaja melletti 
aranyesőbokor egyre sárgább lesz. Az ágyásokból kikandikálnak 
az évelő kékek és óhatatlan vágyat érzek arra, hogy a teraszomon 
is újrainduljon az élet.

A minikiskertem a szívem csücske, bár gyerekként – annak el-
lenére, hogy vidéken nőttem fel – soha nem gondoltam arra, hogy 
ilyen érzéseket tudok majd táplálni az általam benépesített két 
és fél négyzetméter iránt. De úgy tűnik, aki természetközeli álla-
potban nő fel, divatos szóval transzgenerációs mintaként, még ha 
akarja, akkor sem tudja magából kizárni a föld iránti vonzalmát. 
Pedig volt idő, amikor a növények nálam csak túlélőtáborba ke-
rültek, de valami belső késztetés során megtanultam azt, mire is 
vágynak, mitől érzik jól magukat.

Mikor már enyhül az idő, szeretek kint kucorogni a teraszo-
mon, és figyelni, ahogy nőnek, változnak, kibújnak a növé-
nyeim. Sokat gondolkodom azon, hogy mennyi mindent tud 
az emberiség, de a létezés nagy kérdése: milyen energiából lesz 
majd az a bársonyos szirom, a terebélyes levelek, talán mindig 
rejtve marad előttünk. Persze nagyra becsülöm a tudományt, 
de nem vagyok biztos abban, minden titok birtoklójának kell 
lennie az emberiségnek. Mi lenne velünk, ha mindig mindent 
előre tudnánk, mi késztetne bennünket a változásra, újításra, 
hitre, tanulásra, a jobb utáni vágyakozásra? Mi lenne velünk, 
ha kimaradnának az életünkből a csodás meglepetések, a vá-
ratlan örömök?

A tavaszi napéjegyenlőség idejét éljük. Az élet újrakezdését. 
Úgy vélem, nagyon szerencsések azok a népek, amelyek kivehetik 
a részüket a négy évszakból, amelyeknek példát mutat a termé-
szet arra, mikor minek van itt az ideje. Nagyapáink ezt még tö-
kéletes harmóniában, elfogadásban élték meg, ami kiegyensúlyo-
zottá tette őket. Előttünk sincs elzárva ez a tudás még akkor sem, 
ha városban lakunk. Mindig erre gondolok, ha a belvárosi panel 
harmadik emeletén esténként kiülök, vagy csak kiállok a terasz-
ra, és felnézek az égre, és megpillantom a Kis Göncölszekeret. A 
csillagok mindig ott vannak az égen. A változás csupán annyi, té-
len tőlem kicsit jobbra, nyáron pedig balra fényesednek.

MAROS ÉVA

NÉZŐPONT

Újrakezdés

A huszonkét új parkoló-
hely az Árvízi emlékmű és a 
Korona üzletház közötti te-
rületen létesült, a beruházás 
mintegy hétmillió forintból 
valósult meg.

Lakossági kérésre összesen 
22 új parkolóhelyet alakítot-
tak ki az elmúlt hetekben a 
Győri kapu 4-6-8. szám alat-
ti tízemeletes lakóházak kö-
zött. A beruházás mintegy 
hétmillió forintba került, a 
forrást a terület önkormány-
zati képviselője biztosította.

Simon Gábor szerint az 
országos tendenciának meg-

felelően Miskolcon is folya-
matosan növekszik a gép-
járművek száma, melyhez az 
önkormányzat is igyekszik 
alkalmazkodni új parkolók 
létesítésével.

– Miskolcon nagyjából egy 
hektárral növekszik a gépjár-
művek által foglalt hely évről 
évre. Ha lépést akarnánk tar-
tani ezzel a bővüléssel, évente 
egy focipályányi területet kel-
lene bevonni a parkolási zóná-
ba. Ez megvalósíthatatlan, és 
nem is előremutató, azonban 
vannak olyan területek, ahol 
még lehet parkolót létesíteni, 
ilyen volt a Győri kapu 4-8. 
szám közti terület egy része is. 
Mivel három ekkora bérház-
ban körülbelül annyian lak-
nak, mint egy kisebb faluban, 
így mindenféleképpen jogos 
és szükséges volt itt a parko-
lóhelyek bővítése. A parko-
lóépítés idén is folytatódhat, 
folyamatosan egyeztetnek a 
városüzemeltetési osztállyal 
arról, hol vannak még olyan 
területek, melyek erre alkal-
masak.                     TAJTHY ÁKOS

Újabb parkolóhelyekÚjabb parkolóhelyek
A főutcai vendéglátóegysé-
gekkel kezd egyeztetésbe a 
városvezetés, hogy közösen 
tegyék rendezettebbé Mis-
kolc belvárosát.

Folytatás az 1. oldalról

A korábbi gyakorlat az volt 
– mutat rá Szopkó Tibor belvá-
rosi önkormányzati képviselő 
–, hogy a beérkezett közterü-
let-foglalási kérelmeket egyedi-
leg bírálták el, általában az ab-
ban foglaltaknak megfelelően. 
Most a városvezetés „más pozí-
cióba” helyezi magát: a városkép 
szempontjából a lehető legopti-
málisabb megoldást keresik.

A szakmai anyag már elké-
szült, most azon van a sor, hogy 
ezt társadalmasítsák. Magyarán: 
kikérik a vendéglátó szakma vé-
leményét az elképzelésekről. – 
Partnerei vagyunk egymásnak, 
hiszen mindenkinek az az érde-
ke, hogy minél többen látogassa-
nak a belvárosba, és ott a lehető 
legjobban érezzék magukat – 
hangsúlyozza, hozzátéve: a város 
vezetői pontosan látják, hogy a 
járvány, majd a gazdasági nehéz-
ségek mennyire megtépázták ezt 

a szektort. – Most főnixmadár-
ként, a hamvaiból kell újjáéled-
nie a miskolci vendéglátásnak, 
ezért itt az ideje annak, hogy 
ilyen típusú stratégiai kérdések-
kel is foglalkozzunk.

Szunyogh László főépítész fel-
idézte: mielőtt Széchenyi István-
ról elnevezték volna, Piac utca 
volt a főutca neve. Idővel aztán 
itt kapott helyet a villamos is, 
de annak pályáját nem közép-
re, hanem az árnyékos déli ol-
dalra tervezték meg, hogy mi-
nél nagyobb hely maradjon az 
árusításra, a gyalogosforgalom-
ra. Miskolc az elsők között volt 
az országban, amikor 1984-
ben átadták az új sétálóutcát, a 

mögé tervezett szervizutakat 
– amik például az árufeltöl-
tést szolgálták volna – azonban 
nem építették ki. A plázák '90-
es évekbeli megjelenésével az-
tán az elegáns, exkluzív üzletek 
elköltöztek, és idő kellett a fő-
építész elmondása szerint, amíg 
a főutca magához tért, újra élet-
tel telt meg: megjelent ugyanis 
a vendéglátás, ami kezdett teret 
hódítani Miskolcon is.

– Korábban sosem látott igény 
mutatkozott a kiülős helyekre, a 
teraszokra. Ezzel a főutca vissza-
kapta piacjellegét, hiszen visz-
szatért rá az élet, újra ez a város 
fóruma, ahol le lehet ülni egy ká-
véra, egy beszélgetésre, miköz-

ben látjuk a forgatagot – fogal-
maz Szunyogh László.

Rámutat ugyanakkor, hogy 
a századfordulóhoz képest már 
kétvágányú a villamos, ami sok 
helyet elvesz, miközben a ki-
ülős helyek is szűkítik a gya-
logosok közlekedését. Szeret-
nének tehát egyeztetni, majd 
megegyezni az éttermek, kocs-
mák tulajdonosaival arról az 
elkészült főutcahasználati tér-
képről, amin bejelölték például 
azokat a sávokat, ahol biztosí-
tani kell a gyalogosközlekedést.

De figyelmet szentelnek an-
nak is, hogyan lehetne szabá-
lyozni a főutcára beguruló cso-
magküldő szolgálatok autóit, az 
ételfutárokat, az árufeltöltésre 
érkező teherautókat.

Végül a főépítész elmondja: 
a külső teraszokkal rendelke-
ző vendéglátóktól azt is kérték, 
hogy akinél még nincs, bizonyos 
mennyiségű zöld növényt, virá-
got rakjon ki.

– Mindenkinél kérjük, hogy 
ezt a kérést vegyék komolyan, 
hiszen így még zöldebbé, élő-
vé tehetjük a főutcát – mutat rá 
Szunyogh László.              KUJAN I.

Rendezettebb miskolci utcakép a cél Rendezettebb miskolci utcakép a cél 

A cél: újra élettel teljen meg a főutca is. Fotó: Juhász Ákos

Sokan „menekülnek” a húsvét előlSokan „menekülnek” a húsvét elől
Az országos felmérések azt 
mutatják, hogy a magyarok az 
érezhető recesszió ellenére is 
szeretnek szállodákban pihen-
ni a húsvéti hosszú hétvégén.

A szállásipar is kezd magához 
térni a covid okozta sokkból, a 
nagyobb foglalási oldalak adatai 
szerint a foglalások lassan újra 
megközelítik a járványt meg-
előző utolsó év számait. Annak 
ellenére tér vissza az élet az ága-
zatba, hogy a családok kiadásai 
az infláció és a rezsiárak emelke-
dése miatt a sokszorosára növe-
kedtek.

Az előttünk álló, péntektől 
hétfőig tartó munkaszünet ta-
lán még inkább kiemelt turisz-
tikai időszaknak számít, mint 
a többi hosszú hétvége. Ennek 
egyik oka, hogy a többség az 
utóbbi években menekül a hús-
vét és az azzal járó készülődés 
elől. Ments várnak pedig ismét 
sokan választották a borsodi 
vármegyeszékhelyt.

– Miskolcnak négy olyan vá-
rosrésze van, ami nagyon sok 
turisztikai attrakcióval rendel-
kezik, ezért tudunk kinti, illetve 
benti programokat kínálni, az 
év bármely szakában is érkez-
zenek hozzánk turisták. Gaz-
dag a város programkínálata, 
tavasszal a Bükk is mindig ki-
váló célpontja a kirándulások-
nak, ráadásul márciusban van a 
barlangok hónapja is – mondta 
a lapunknak a hosszú hétvége 
kapcsán Tóth-Bodnár Kriszti-
na, a MIDMAR Kft. termékfej-
lesztési és marketingvezetője.

Aki utolsó pillanatban dönt 
úgy, hogy Miskolcon szeretné 
tölteni a négynapos hétvégét, 
annak kicsit könnyebb lesz vá-
lasztani, mintha néhány héttel 
ezelőtt foglalt volna, sok helyen 
ugyanis már kitették a virtuális 
„telt ház” táblát. Cikkünk szüle-

tésének időpontjában 35 miskol-
ci hotel, szálló panzió és apart-
manház várta még vendégeit a 
legnagyobb magyar szálláske-
reső oldal adatai szerint.

Bár Miskolc nem mondha-
tó megapolisznak, a foglalások 
mégis másképp alakulnak a 
különböző városrészek szem-
pontjából.

– Nagyjából 80 százalékos a 
telítettségünk jelenleg. Azok a 
szobáink, amik még foglalha-
tóak, többnyire egyágyasok, te-
hát nem alkalmasak nagycsalá-
dosok számára, inkább olyanok 
szoktak ilyet foglalni, akik egye-
dül, például munkaügyben ér-
keznek a városba – beszélt a 
hosszú hétvége számairól Po-
roszkai Csaba, az Öreg Miskolcz 
Hotel és Étterem tulajdonosa.

– Általánosságban elmondha-
tó, hogy nálunk a belvárosban 
másképp alakulnak a foglalások, 
mint Lillafüreden vagy Tapol-
cán: hétvégén és ünnepnapokon 
szokott rosszabb lenni a kihasz-
náltságunk, hétköznap pedig 

jobban alakulnak a számok. Ez 
viszont nem vonatkozik az olyan 
ünnepekre, mint a húsvét, ilyen-
kor ugyanis rendre kiadjuk a 
többágyas szobáinkat – mond-
ta lapunknak Poroszkai Csaba, 
aki szerint a járvány előtti idő-
szakhoz mérve náluk még kicsit 
gyérebb a forgalom, de láthatóan 
javuló tendenciát mutat ez az év.

Miskolctapolcára főként ki-
kapcsolódni érkeznek a turisták.

– A március nem tartozik az 
acélosabb hónapok közé nálunk, 
inkább május-június környé-
kén indulnak be a foglalások. A 
hosszú hétvége azonban átírja 
ezt a szabályt – részletezte Ivacs 
Lajos, a miskolctapolcai Hotel 
Aurora igazgatója, aki hangsú-
lyozta, hogy a látogatottságuk 
nagymértékben függ attól is, 
hogy mi lesz a környékbeli tu-
risztikai attrakciók sorsa.

– Ha befejeződnek a Csó-
nakázó-tó körüli fejlesztések, 
úgy hiszem, nagyobb lesz az 
érdeklődés a városrész iránt, 
azonban a fürdők sorsa az, ami 

meghatározza majd, hogy a 
miskolctapolcai turizmus mi-
lyen szintet ér el az idén – fo-
galmazott Ivacs Lajos.

Lillafüreden sincs baj a fogla-
lásokkal a hosszú hétvégén.

– A húsvéti időszakban elő-
reláthatólag magas foglaltsággal 
fog üzemelni szállodánk – írta 
kérdésünkre Darab Dóra, a Pa-
lotaszálló értékesítési menedzse-
re, hozzátéve, színes programkí-
nálattal készülnek.

– Élő zenés reggelik és es-
tek, wellnesshosszabbítás, bor-
kóstoló, bükki túrák és gaszt-
roexpressz, kézművesvásárok, 
hangtálterápia és gyermek kéz-
műves-foglalkozások teszik szí-
nessé a Lillafüreden töltött na-
pokat vendégeink számára.

Darab Dóra szerint a tavaszi 
időszak iránt már közel hason-
ló az érdeklődés, mint a korona 
előtti években, de hosszabb táv-
ra még óvatosabban foglalnak, 
rendre több kérdéssel, informáci-
ókéréssel és módosítási igénnyel 
fordulnak a szállodához.            BM

Kezd magához térni a szállásipar a covid okozta sokkból. Fotó: Mocsári László



A turisztikai szezon kezde-
te előtt váratlanul felfüg-
gesztették az edelényi kas-
tély látogathatóságát. 

A bezárás híre helyben 
riadalmat, régiós és orszá-
gos szinten pedig felháboro-
dást váltott ki. Közben egy 
kiszivárgott törvényterve-
zet szerint több kastélyt – az 
edelényit is – közérdekű va-
gyonkezelő alapítványoknak 
vagy más magánjogi szerep-
lőknek adna a kormány.

Már a L’Huillier-Coburg 
kastély puszta létezése is 
rendkívül fontos a hátrányos 
helyzetű borsodi régióban, 
hiszen a Nemzeti Örökség-
védelmi Fejlesztési Nonprofit 
Kft. (NÖF) egyik zászlósha-
jójaként a legnépszerűbb ide-
genforgalmi látványosságok 
közé tartozik a térségben. Ér-
deklődésünkre a NÖF részé-
ről el is mondták, hogy tavaly 
több mint 28 ezer látogatója 
volt a kastélynak, ami abszo-
lút nem rossz szám a vidéki 
múzeumok között – ha pedig 
azt nézzük, hogy egy leszaka-
dó térség kiemelt turisztikai 

célpontjáról van szó, nem kell 
ecsetelni a jelentőségét.

A NÖF most mégis úgy 
döntött, hogy a péceli mellett 
az edelényi kastély látogatha-
tóságát is felfüggeszti. A kas-
télykertet nem zárják be, és a 
már lekötött rendezvények is 
megtarthatók. Konkrét idő-
pontokat azonban nem adtak 
meg az MTI-nek kiküldött 
közleményükben, kérdéseink-
re pedig annyit válaszoltak, 
hogy „a kastély látogathatósá-
gát akkor függesztik fel, amint 
az üzembiztos zárás feltételéi 
maradéktalanul teljesülnek”.

A döntést egyébként a mű-
ködés „jelentős mértékű raci-
onalizálásával” indokolták, és 
közben az energiaár-robba-
nás, a gazdasági válság és az 
ukrajnai háború miatt cso-
portos létszámcsökkentést 
is bejelentettek: a budapesti 
központban, valamint Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Pest, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Zala vármegyében mintegy 
170 munkavállalót engednek 
el – hogy az edelényiekkel mi 
lesz, arról nem kaptunk in-
formációt.

A helyiek körében minden-
esetre riadalmat keltett a be-
jelentés, Molnár Oszkár füg-
getlen polgármester azonnal 
egyeztetett a térség fideszes 
országgyűlési képviselőjével, 
Demeter Zoltánnal. Mindket-
ten határozottan kijelentették: 
a város és a térség számára 
teljességgel elfogadhatatlan a 
tervezett intézkedés, és meg-
teszik a szükséges lépéseket 
azért, hogy a kastély továbbra 
is nyitva maradjon és látogat-
ható legyen.

A hírek alatti komment-
szekcióban is sokan adtak 
értetlenségüknek hangot. 
„Március vége van, fűteni, 
világítani egyre kevesebbet 
kell. A gáz ára egyébként 
is mélyponton van. Biztos, 
hogy nem lehetne máson 
spórolni? Vagy valaki kas-
télyra vágyik?” – vetette fel 
egyikük. Mások már azon 
törték a fejüket, hogy vajon 
„eladó lesz eszerint?”

Nos, úgy tűnik jelenleg, 
hogy a „racionalizálásnak” 
más oka van. A Válasz on-
line-hoz eljutott egy törvény-
tervezet, amiben az áll, hogy 
az összes mintaszerűen, álla-
mi vagy uniós pénzből felújí-
tott kastélyt közérdekű va-
gyonkezelő alapítványoknak 
vagy más magánjogi szerep-
lőknek adná Lázár János mi-
nisztériuma. A lap szerint ez 
azt vetíti előre, hogy a köz-
pénzből és uniós források-
ból megmentett épületeket 
kiszerveznék magánjogi sze-
replőknek, és hasonló mo-
dellben veszítenék el közva-
gyonjellegüket, mint például 
az egyetemi kampuszok.

KUJAN ISTVÁN

Egy hónappal ezelőtt a bé-
kéért fogtak össze a várme-
gyeházán. Az azóta össze-
gyűjtött adományból egy 
vadonatúj vízműrendszert 
kaphat egy kárpátaljai is-
kola.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Vármegyei Önkormányzat és 
a Magyar Asszonyok Érdek-
szövetsége által meghirdetett 
program célja nem volt más, 
mint hogy az összefogásra és 
a politikai érdekeken felülál-

ló emberbaráti együttműkö-
désekre szólítson fel. Az idei 
segítségnyújtási akció célja a 
Kárpátalján lévő oktatási in-
tézményekben tanuló magyar 
és ukrán gyermekek jelenlegi 
iskolai körülményeinek javí-

tása, az ehhez szükséges esz-
közök beszerzésének támo-
gatása – ismertette Bánné Gál 
Boglárka, a vármegyei köz-
gyűlés elnöke a péntek déle-
lőtti bejelentéskor. 
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Jótékonysági motoros és bi-
ciklis felvonulást tartanak 
Miskolcon április 8-án két 
nemes cél érdekében.

A szervezők a nagybeteg 
Krisztián gyógykezeléséért, vala-
mint a motoros és a kerékpáros 
balesetek megelőzéséért ülnek 
nyeregbe, és várják a rendezvény-
re a csatlakozni szándékozókat. A 
megmozdulás célja egyfelől ado-
mánygyűjtés, másfelől pedig fel-
hívás a biztonságos közlekedésre, 
a kölcsönös egymásra figyelésre. 
A tavasz beköszöntével ugyanis 
ugrásszerűen megnő a motoro-
sok és a kerékpárosok száma az 
utakon, amely egyre több bal-
esetveszélyes helyzetet teremthet 
a közlekedésben.

Ahogy a kölcsönös egymás-
ra figyeléssel emberi élete-
ket menthetünk meg, akkép-
pen jobbá is tehetünk. Ennek 
szellemében a szervezők ado-
mánygyűjtéssel szeretnék elő-
segíteni egy tiszaújvárosi tűz-
oltó két és fél éves kisfiának, 
Baka Krisztiánnak a gyógyke-
zelését. A kilenc hónapos ko-
ráig teljesen egészséges kisfiú 
2021-ben egy bakteriális agy-
hártyagyulladás következté-
ben többhetes kómába esett.

– A súlyos lefolyású betegség 
következtében Krisztián pu-
pillái nem reagálnak a fényre, 
mindkét fülére hallásvesztést 
szenvedett el, de jobb fülének 
hallása egy cochlearis impla-
tátum beültetésével még talán 
megmenthető. Sajnos a károso-
dás következtében mozgása is 
korlátozottá vált. Jelenleg Krisz-
tián elgyengült izmait próbál-
juk megerősíteni, hogy képes 
legyen önállóan tartani saját 
felsőtestét és a fejét, amelyek-
hez viszont kellőképpen erős 

hátizomzatra és nyakizomzat-
ra van szükség – nyilatkozta a 
Miskolci Naplónak Krisztián 
édesanyja, Baka-Viski Eszter.

A család szakadatlanul küzd 
és mindent megmozgat gyer-
meke gyógyulásáért. Jelenleg 
heti négy-öt alkalommal jár-
nak különféle fejlesztésekre az 
elvesztett vagy károsodott ideg-
rendszeri funkciók javítása, il-
letve részleges visszanyerése 
érdekében, és szeretnék bőví-
teni a rehabilitációs kezelések 
palettáját. Intenzív és komplex 
terápiát nyújtana a Nemzetközi 
Intenzív Rehabilitációs Intézet, 
a Borsóház, ahol idegrendszeri 
érintettség esetén a szakembe-
rek segítik átbillenteni a sérül-
tet a megrekedt fejlődési szaka-
szokon, illetve traumákon.

– Ez a terápia talán Krisz-
tián állapotában is nagyobb 
mértékű javulást eredményez-
ne. Azt tehetjük a fiunk érde-
kében, hogy annyi kezelésre 
visszük el, amennyire csak le-
het, abban reménykedve, hogy 
valamelyik terápiára pozitívan 
reagál majd – mondta biza-
kodva az édesanya.

Az állam által nem finanszí-
rozott kezeléseket a család csak 
adakozásból képes fedezni. Több 
vállalkozó, vállalkozás, egyesü-

let, alapítvány állt azonnal az 
ügy mellé, köztük az általában 
szervezeteket segítő Első Mis-
kolci Lions Klub is. – Krisztián-
nal azért tettünk kivételt, mert 
az ő esetét rendkívül tragikus-
nak ítéltük meg, hiszen a beteg-
ség következtében több szerve is 
elvesztette a funkcióképességét. 
Mivel a Lions mozgalom első-
sorban látássérülteket és vako-
kat segít, úgy gondoltuk, hogy 
Krisztiánt beemelhetjük a tá-
mogatottjaink körébe, így talán 
sikerül őt olyan fejlesztőkezelés-
hez juttatni, amely jelentősen ja-
víthat az állapotán – közölte Kiss 
László, az Első Miskolci Lions 
Klub soros elnöke.

A motoros és a kerékpá-
ros felvonulás április 8-án 
(szombaton), délelőtt 10 óra-
kor a Tudomány és Techni-
ka Háza előtti térről indul, és 
ide is érkezik vissza. Ezt kö-
vetően a téren 11 órától kü-
lönböző programok várják az 
érdeklődőket. A pénzbeli fel-
ajánlásokat a rendezvény hely-
színén, illetve a család folyó-
számlájára történő átutalással 
lehet megtenni: Baka Krisz-
tián – 11773346-35174875-
00000000 – Közlemény: Két 
keréken, életekért.
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Két keréken Krisztiánért! Játék a kastéllyal Edelényben

Asszonyok a békéért: segítség Kárpátaljára

Baka Krisztián. Fotó: mizumiskolc.hu

Az edelényi L’Huillier-Coburg kastély gyönyörű madártávlati 
látképe. Fotó: edeleny- kastely.hu/

A MIVÍZ szakemberei ismét 
elismeréseket vehettek át a 
víz világnapján

A Magyar Víziközmű Szö-
vetség többéves hagyománya 
szerint idén is a víz világnapján 

adták át a Víz Világnapi emléké-
rem, a Víziközmű Ágazatért ér-
demérem és a Ritter Ferenc-dí-
jakat. Az idén 110 éves MIVÍZ 
Kft. két munkatársa is a kitünte-
tettek között van. Víz Világnapi 
emlékérem kitüntetést vehetett 

át Kapiné Bodnár Ida laborató-
riumvezető. A molekuláris bio-
lógiai és biotechnológiai ágazatú 
biológus végzettsége birtokában 
kezdte meg mikrobiológusként 
szakmai tevékenységét a MIVÍZ 
Kft.-nél 2007-ben. Először a mik-
robiológiai csoportot irányította, 
ma már egy személyben felel az 
ivóvizes és szennyvizes vizsgála-
tok teljes körű lebonyolításáért 
és felügyeletéért, ellátja a mikro-
biológusi feladatokat, valamint 
irányítja a laboratórium minő-
ségirányítási rendszerét is. 

Víziközmű Ágazatért érdem-
érem kitüntetést vehetett át 
Viszokai János, a MIVÍZ Kft. 
műszaki igazgatója. 2013 óta 
oszlopos tagja a MIVÍZ csapa-
tának. Évek óta aktív résztvevője 
a MaVíz Műszaki Bizottságának 

is. Irányításával működik a MI-
VÍZ teljes műszaki szervezete, az 
ebben az ágazatban bekövetke-
zett jelentős változásokat hozó 
évtizedben az ő személye jelen-
tette a kollégák számára a ve-
zetői stabilitást. Irányítása alatt 
több jelentős szakmai változást 
hozó KEOP pályázat és saját be-
ruházás valósult meg, például a 
miskolctapolcai ultraszűrő víz-
kezelő-berendezés megépítése 
vagy a szennyvíztisztító telep 
harmadik tisztítási fokozatának 
kiépítése, csatornahálózat-bő-
vítés, illetve a legutóbb befeje-
zett, Szinva-forrásra telepített 
veszélyhelyzeti ultraszűrő be-
rendezés telepítése. Miskolcon a 
neve immár egyet jelent a helyi 
víziközmű-szolgáltatással.
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A kitüntetettek között a MIVÍZ szakemberei
Családi fotókból nyílt 
kiállítással ünnepelték 
március 23-án a lengyel–
magyar barátság napját 
Miskolcon, a II. Rákóczi 
Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtárban.

Az eseményen a Miskol-
ci Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat képviseletében 
Szabó Mónika elnök kö-
szöntötte a közönséget. A 
kiállítást Badány Lajos, Mis-
kolc alpolgármestere nyi-
totta meg, aki örömmel tett 
eleget a felkérésnek, hiszen 
anyai és apai ágon ő maga 

is rendelkezik lengyel ősök-
kel, bár csak távoliakkal. Az 
alpolgármester szerint a len-
gyeleken és a magyarokon 
kívül aligha van Európában 
másik két olyan szomszédos 
nép, amely nem egymás el-
lenében, hanem egymást se-
gítve vívta meg harcát a tör-
ténelem során. 

A budapesti Lengyel Ku-
tatóintézet és Múzeum ki-
állítása a fortepan.hu fo-
tóarchívum gyűjteményét 
felhasználva készült, és már-
cius 31-éig tekinthető meg a 
könyvtárban.
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Egymást segítve

Kapiné Bodnár Ida és Viszokai János. Fotó: MIVÍZ

A kiállítás március 31-éig tekinthető meg. Fotó: Juhász Á. 



Erőlteti a magyar kor-
mány az akkumulá-
toripar további fejlesz-
tését, holott szakértők 
szerint a gyártáshoz se 
nyersanyag, se gáz, se 
áram, se víz, se munkás 
nincs elég Magyarorszá-
gon. A gyártók azonban 
jól járnak, hiszen komoly 
állami támogatásokat ve-
hetnek fel.

A magyar akkumulátor-
gyártási ambíciókról már-
cius elején, a Közgazdasá-
gi Szemlében jelent meg 
Győrffy Dóra professzor, az 
MTA Közgazdaságtudomá-
nyi Bizottsága elnökének és 
a Corvinus Egyetem oktató-
jának közel harminc oldalas 
tanulmánya, amit a 444.hu 
szemlézett. A szerző írá-
sában úgy vélekedik, hogy 
az 1950-es évek iparpoliti-
káját idézi a magyar akku-
mulátorgyártás erőltetése. 
Azt állítja – és ezt részlete-
sen alátámasztott számítá-
sokkal is bizonyítja –, hogy 
nem csupán haszontalan, 
hanem kifejezetten káros 
Magyarországot akkumulá-
torgyártó nagyhatalommá 
tenni.

A szerző a szakirodalom 
és a hivatalos statisztikák 
mellett oknyomozó újság-
írók munkáira is támasz-
kodik a hivatalos adatok 
szűkössége és a téma fris-
sessége miatt. A tanulmány 
legfontosabb következte-
tése – fogalmaz –, hogy „a 
klasszikus szocialista ipar-
fejlesztésre” emlékeztető 
állami beavatkozások kö-
vetkezménye megjósolha-
tó: ilyen a gazdaság többi 
ágának „súlyos” lemaradá-
sa és a környezeti pusztí-
tás. Egy helyen egyenesen 
megállapítja Győrffy: „az 
akkumulátorgyártást elő-
térbe helyező magyar ipar-
politikának nem sok köze 
van a modern iparpolitika 
hálózatos elképzeléseihez, 
nem épít saját K + F-kapa-
citást egy kiválasztott terü-
leten, és nem egy saját fej-
lődő iparágat véd”.

A fent említett „klasszi-
kus szocialista iparfejlesz-
tés” alatt azt érti a szerző, 
hogy ebben a rendszerben 
„egy állam voluntarista 
módon kiválasztott ipari 
szektorba terelik a gazda-

ság erőforrásait, hatalmas 
méretekben gondolkod-
nak, és a kijelölt célokat 
minden egyéb szemponton 
– lakossági jólét, mezőgaz-
daság, környezet – átgázol-
va kiemelt beruházásként 
valósítják meg”.

Győrffy a svéd példával 
állít párhuzamot, mint írja, 
az ottani akkumulátoripar 
„kedvező adottságokra, sa-
ját K + F tevékenységre, ré-
giós együttműködésre és 
elsősorban magánfinanszí-
rozásra alapul”.

– Látványos példája an-
nak, hogyan működik a 21. 
század hálózatokra építő 
iparpolitikája – mutat rá.

Hazánk 2021-ben a vi-
lág harmadik legnagyobb 
akkumulátorgyártó orszá-
ga volt, a kormány célja 
az, hogy a debreceni beru-
házással az élbolyban ma-
radjunk. A 444 szemléje 
is rámutat azonban, hogy 
„se nyersanyag, se gáz, se 
áram, se víz, se munkás 
nincs Magyarországon, 
semmi, ami az akkumu-
látorok gyártásához kell, 
mindent ide kell hozni”.

– Az egyetlen dolog, ami 
van, az az állami támoga-
tás – teszik hozzá, utalva 
Győrffy megállapítására, 
miszerint azért éppen ide 
hozzák a koreaiak és a kí-
naiak a gyáraikat, mert itt 
kapnak jelentős állami tá-
mogatást a beruházásuk-
hoz. A költségeik mintegy 
10 százalékát adókedvez-
ményekkel és egyéb jutta-
tásokkal a magyar állam 
fedezi. Ezért már megéri 
nekik idetelepíteni a gyára-
ikat az EU-s autógyárak ki-
szolgálására.

A szerző számításai sze-
rint azonban ez az álla-
mi támogatás aligha térül 
meg, ráadásul az elhasznált 
energia és víz elveszi a lehe-
tőséget más, sokkal észsze-
rűbb, és sokkal több hasz-
not hajtó fejlesztésektől.

– A magyarországi ak-
kumulátorgyártás a ma-
gyar adófizetőknek nagyon 
rossz üzlet, a gazdaság más 
szektorainak kárára nö-
vekszik, így a fejlettségi le-
maradásokat konzerválja, 
miközben a környezet szá-
mára is pusztító – összegez 
Győrffy Dóra professzor.
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Éves közgyűlést tartott a 
Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége (VOSZ) 
Borsod-Abaúj-Zemplén Vár-
megyei Szervezete a mis-
kolci Vigadóban március 
22-én, amelyen ismertették a 
vármegyei szervezet tavalyi 
évről szóló beszámolóját és 
jövőbeli feladatait, valamint 
az aktuális gazdaságpoliti-
kai kérdésekre adandó vála-
szokról is szó esett.

A közgyűlésen beszámol-
tak továbbá a VOSZ idei, 35 
éves jubileumi évében induló 5 
éves stratégiájáról és cselekvési 
programjáról, amelynek három 
alappillére az érdekképviselet, a 
szolgáltatások és a vállalkozás-
fejlesztés. Ugyanakkor a straté-
gia fontos célja a szervezettség 
javítása is, ami elsősorban terü-
leti lefedettségben jelenik meg. 
– Azt szeretnénk, ha a szolgál-
tatásaink és az elérhetőségünk 
minden megyében jelen lenné-
nek. Ennek két lényeges eleme 
van, egyrészt aktivitásában és 
munkájában is szakmailag erős 
elnökség, másrészt pedig a me-
gyei VOSZ-irodák létrehozása 
jól beazonosítható helyen, jó 
infrastruktúrával és teljes körű 
szolgáltatás nyújtásával, magá-
ban foglalva az érdekképvisele-
tet is – fejtette ki Eppel János. A 
VOSZ országos elnöke hozzá-
tette, a tervek szerint ez az iro-
da Borsodban még idén meg-
nyílik. Még aktívabban segíti a 
vállalkozókat az idén 35 éves 
VOSZ.

Bejelentették a jubileumi év 
egyik legnagyobb attrakcióját, 
az online inkubációs tér létre-
hozását Ezen a virtuális plat-
formon olyan információkat 
kapnak majd a vállalkozók, 
melyek segítik őket például a 
mindennapi ügyintézésben, az 
adminisztrációs feladataik ellá-
tásában, az adatszolgáltatási kö-
telezettségeinek bejelentésében.

Fontos napirendi pont volt a 
Miskolci Egyetemmel történő 
megállapodás ünnepélyes alá-
írása. A korábbi, a 2011-ben kö-
tött egyezség ugyanis nem ho-
zott átütő eredményeket. Ádám 
Imre, a VOSZ Borsod-Aba-
új-Zemplén Vármegyei Szer-
vezetének elnöke szerint azon-
ban a campus egyre jobban 
nyit a vállalkozások felé, ami 
a cégek számára sok lehetősé-
get kínál, hiszen az egyetem 
olyan tudásbázissal rendelke-

zik, amely segítséget nyújthat a 
vállalkozások fejlődéséhez, nö-
vekedéséhez, megújulásához, 
kutatás-fejlesztéseinek megva-
lósításához.

Prof. dr. Horváth Zita, a 
Miskolci Egyetem rektora a 
campust bemutató prezentá-
ciójában elmondta, hogy a na-
pokban nyilvánosságra került 
felvételi adatok alapján, idén 40 
százalékkal többen jelentkez-
tek az egyetemre, mint tavaly. A 
rektor szerint ez azt jelzi, hogy 
az intézmény elindult egy olyan 
fejlődési pályán, amely nem 
csupán az egyetemnek, hanem 
a térségnek is a javát szolgálja.

Veres Pál, Miskolc polgármes-
tere felszólalásában megköszön-
te a vállalkozók munkáját, me-
lyet a város gazdaságának talpon 
maradása érdekében végeztek az 
elmúlt, rendkívüli időszakban. – 
Közös célunk, hogy megtartsuk 

a fiatalokat, a jó szakembereket. 
Ahhoz, hogy képesek legyünk 
helyben tartani őket, hosszú távú 
megélhetési és karrierlehetősé-
get kell nyújtani nekik. Ezért is 
rendkívül fontosak és értékesek 
a városban működő cégek, vál-
lalatok, vállalkozások, vállalko-
zók, valamint az őket összefogó 
szövetség, a VOSZ, hiszen csak 
együtt és összefogással lehetünk 
ezen a téren sikeresek – hangsú-
lyozta Veres Pál.

Dr. Alakszai Zoltán, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Várme-
gyei Kormányhivatal főispánja 
az elmúlt 10-12 évet értékelve 
kiemelte, hogy a vármegyében 
egyaránt nőtt a vállalkozások és 
a foglalkoztatottak száma. A jövő 
kihívásainak megfelelő szintű 
kezeléséhez pedig együttműkö-
désre szólította fel a vármegyé-
ben működő összes szereplőt.
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További segítség a vállalkozóknak

Három alappillér: az érdekképviselet, a szolgáltatások és a vállalkozásfejlesztés. Fotó: Mocsári László

Az akkumulátor országa 

Tavaszi virágültetésen vettek 
részt a perecesi óvodások a 
Vilma-forrásnál a víz világ-
napján, ahová immár hagyo-
mányosan a választókerület 
önkormányzati képviselője, 
Bazin Levente szállítja az új 
virágokat.

Az önkormányzati képviselő 
elmondta, hogy már harmadik 
éve, minden tavasszal kijönnek 
a Vilma-forráshoz a Vadász úti 
óvodával, hogy felfrissítsék, 
új virágokkal ültessék be az 
ott található két virágládát és 
a Vilma-szobor talapzatánál 
lévő kis kertecskét.

Így történt ez most is, kel-
lemes, márciusi napsütésben, 
ami éppen ideális a tavaszi ül-
tetéshez. A tizennégy lelkes 
óvodás, némi felnőtt segédlet-
tel, színes lapátokkal lazította 
fel a földet a két virágládában, 
aztán a fúrt lukakba begyö-
möszölték a szebbnél szebb 
növények gyökereit, amit egy 
alapos öntözés követett, stílu-
sosan magából a Vilma-for-
rásból, a kis színes vödreikkel 
odaszállított vízzel.

Bazin Levente szerint az ül-
tetések célja nemcsak az, hogy 
szebbé tegyék vele Perecesnek 
ezt az emblematikus színhe-
lyét, hanem legalább ilyen fon-
tos az is, hogy a munkában 
való részvétellel felhívják az 
apróságok figyelmét a termé-

szet fontosságára, a növények 
ápolására, megóvására és a 
környezetünk szebbé tételére.

„Harmadik éve ültetünk vi-
rágokat együtt az óvodások-
kal és tesszük rendbe a for-
rás környezetét itt Perecesen. 
Kezdetben sár, bozótos volt 
a Vilma-forrás mellett ko-
pott padokkal és emlékmű-
vel, mára a meghosszabbított 
járda mentén virágládák, ta-
lajtakaró cserjék, rendezett 
környezet várja a forráshoz 
érkezőket. A tavalyi évben 
a forrás burkolatát is már-
ványra cserélték. A helyi pol-
gárőrökkel és a Városgazdával 
együtt szépítettük meg a Vil-
ma-forrás környezetét” – is-
mertette a képviselő.

Hozzátette: „A ma reggelt 
a piacon kezdtem, megvet-
tem a virágokat, hogy most, 
a víz világnapján, idén is kö-
zösen ültethessük el azokat. 
Az ENSZ közgyűlésének ha-
tározata alapján a mai napon 
éppen 30 éve ünnepelhetjük a 
víz világnapját. Ez a nap töké-
letesen alkalmas arra, hogy az 
óvodásoknak megmutassuk, 
milyen kincs számunkra a víz 
és a környezetünk. Különö-
sen itt Magyarországon, ahol 
ma még a földrajzi és éghajla-
ti adottságok lehetővé teszik, 
hogy édesvíz folyjék a csa-
pokból. Ez óriási érték, amit 
meg kell őriznünk” – mondta. 
Bazin Leventétől megtudtuk, 
hogy a városrészek virágosí-

tása idén is meg fog történni, 
Perecesen és Bulgárföldön is 
fákat ültettek, legközelebb a 
muskátlik kihelyezésével foly-
tatódik a munka, amelyek az 
útmenti oszlopokat fogják dí-
szíteni.

„Harmadszor jövünk ki a 
képviselő úrral és a gyerekek-
kel a víz világnapján virágokat 
ültetni, ezért lehet azt monda-
ni, hogy már hagyománnyá 
nőtte ki magát az esemény. 
Minden évben a Vilma-for-
rásnál ünnepeljük - az időjá-
rástól függően - a víz világ-
napját vagy kicsit később a 
Föld világnapját. Tavaly pél-
dául szemerkélő esőben folyt 
a munka. A virágládákba és 
a szobor előtti ágyásba ültet-
jük el a képviselő úr által fel-
ajánlott különböző virágokat. 
Előtte a szemetet is összeszed-
jük a gyerekekkel. Fontos, 
hogy ők is gondozzák ezeket a 
növényeket, ha jönnek például 
erre, akkor szépen meglocsol-
ják és vigyáznak rájuk, hiszen 
ezeket ők ültették” – avat be 
Szabó Andrea Éva a Vadász 
Úti Tagóvoda (MIÓVI) tagin-
tézmény-vezetője, aki szerint 
az óvodai nevelésnek is része 
a környezettudatosság, bent 
és az óvoda kertjében is rend-
szeresen segítenek a virágok, 
bokrok, fák elültetésében a 
gyerekek.

BACSÓ ISTVÁN

Újabb virágok Vilmának a víz világnapján

A városrészek virágosítása idén is folytatódik. Fotó: Mocsári László



Bővült a Tourinform Mis-
kolc szolgáltatási köre, 
március közepétől a répás-
hutai Bükki Csillagdába 
szóló jegyeket is vásárol-
hatunk a turisztikai infor-
mációs irodában.

A répáshutai Bükki Csil-
lagda a napokban ünnepelte 
egyéves születésnapját. Ez al-
kalomból sajtónyilvános ese-
mény keretében együttműkö-
dési megállapodást írtak alá a 
Bükki Nemzeti Park Igazgató-
ság és a Tourinform Miskolc 
Irodát működtető MIDMAR 
Kft. vezetői. A megállapodás 
értelmében ezentúl a népsze-
rű turisztikai célpontba a mis-
kolci információs irodában 
is megvásárolhatók az egyéni 
vendégeknek szóló belépője-
gyek. A Bükki Csillagdában 
kétórás turnusokban tudják 
fogadni az érdeklődőket, és ja-
vasolják a látogatók részére az 
előzetes online foglalást. Sokak 
számára viszont még gondot 
okoz az internetes jegyvásár-

lás, ezért jelenthet megoldást, 
hogy a Tourinfom iroda mun-
katársai segítségével kiválaszt-
hatják és megvásárolhatják 
a csillagászati létesítménybe 
szóló jegyeket. A napközbeni 
programokra két hétre előre, 
az esti programokra egy hó-
napra előre tudnak jegyet vá-
sárolni, sőt, lehetőség van aján-
dékutalvány megvételére is.

A tavaly tavasszal meg-
nyitott Bükki Csillagda rö-
vid időn belül rendkívül 
népszerűvé vált a látogatók 
körében, különösen a hét-
végi időpontokra kell idő-
ben megváltani a belépő-
jegyeket. A Miskolctól egy 
karnyújtásnyira található 
attrakció meglátogatása egy 
egész napos kirándulás fény-
pontja lehet. A Tourinform 
Miskolc Irodában a jegyvá-
sárláson túl szívesen adnak 
információt a környék egyéb 
látnivalóiról, turistaútvona-
lairól, szállás-és étkezési le-
hetőségeiről.

MN

A sportág diósgyőri illeté-
kességű ikonikus alakjaival 
folytatódott a Nyitva van a 
pálya – Történetek a DVTK 
legendás évtizedeiből című 
beszélgetéssorozat szerdán.

Ezúttal már a polgármes-
teri hivatal dísztermében. Az 
 amigeleken.hu a Herman 
Ottó Múzeummal és az 
Észak-Keleti Átjáró Egyesü-
lettel közösen 2017-ben hívta 
életre a beszélgetéssorozatot, a 
programot akkor még a mú-
zeum papszeri kiállítóépüle-
tében tartották – mivel azon-
ban ez bezárt, így a sportos 
program a polgármesteri hi-
vatalban folytatódott.

Házigazdaként Veres Pál 
polgármester köszöntöt-
te a résztvevőket. A csapat-

sportokban jellemző egység 
és összefogás fontosságát 
hangsúlyozta a városvezető, 
hozzátéve: mindenki, aki ré-
szese volt az akkori sikerek-
nek, büszke lehet.

A szurkolói oldal a diós-
győri kosárlabdázás szerelme-
seinek kínált igazi csemegét, 
hiszen a sportág öt ikonikus 
alakját – Boros Árpádot, a klub 
egykori elnökét, Király Sándor 
korábbi vezetőedzőt, vala-
mint három egykori közön-
ségkedvencet: Áronné Simkó 
Katalint, Medgyesi Juditot és 
Winter Ilonát – hívták meg 
a beszélgetésre, amit Hatva-
ni Olivér és Jáborcsik András 
moderált. A bő kétórás prog-
ramot a résztvevők közül so-
kan egyenesen a kosárlabda 
ünnepeként élték meg.        K. I. 

A Bükki Csillagdába 
is válthatók jegyek

Randevú a klasszisokkal
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Folytatva a családi és az egye-
sületi hagyományokat, ér-
mekkel, méghozzá egy Ifjúsá-
gi világbajnoki aranyéremmel 
és két ezüsttel zárta szerep-
lését a finnországi jégmászó 
vb-n Seregi Ernő Róbert.

A Hámori Szikla és Jégmá-
szó Sportegyesület sportolója 
édesapja nyomdokain kezdett 
el a sportmászással foglalkoz-
ni, és most érte el eddigi leg-
nagyobb sikerét. Nemrégiben 
a finnországi Ooulu városában 
rendezték meg az ifjúsági jég-
mászó világbajnokságot, amin 
rajthoz állt a sportággal már 
egészen pici korában megis-
merkedő Seregi Ernő Róbert, 
aki a Hámori Szikla és Jégmá-
szó Sportegyesület sportolója-
ként képviselte a magyar szí-
neket.

Ernő először az úgynevezett 
nehézségi mászást teljesítette, 
itt spanyol vetélytársa előtt, vi-
szont a francia riválisa mögött 
a második lett, majd a gyors-
mászás során komoly előny-
nyel bizonyult a legjobbnak az 
U21-esek között.

Az újdonsült világbajnokot 
a svájci-olasz határ mentén, az 
Alpok tövében, a francia sport 
és sziklamászás tiszteletbeli fő-
városában, Chambéryben érte 

utol a Miskolc Televízió – Ernő 
itt végzi felsőfokú tanulmányait.

– A jégmászószezon novem-
berben kezdődik, és körülbelül 
márciusig tart, ebben az idő-
szakban nagyon sok verseny 
van, szinte minden hétvégén 
rendeznek valamilyen meg-
mérettetést – kezdte Ernő, aki 
elmesélte, hogy nemrégiben 
Svájcban gond volt a meleg idő-
járás miatt, de Oouluban már 
„megjelent az eredeti természe-
tes formája” a sportágának.

Hozzátette, koreaiak feleltek 
ezúttal a vonalvezetés kiala-
kításáért, ők szeretik az olyan 
pályákat, ahol a fizikális erő 
többet jelent, mint a techni-
ka. A döntőre Ernő elmondá-
sa szerint egy „nagyon nehéz” 
utat építettek, hiszen az után-
pótláskorú fiatal mellett a fel-
nőttek is versenyeztek az Eu-
rópa-kupában, ugyanazokon a 
pályákon.

Bevallotta, nagyon soká-
ig azt hitte, csak erőből kell 

mászni, de az utóbbi időszak-
ban sok olyan emberrel talál-
kozott, akik által tökéletesíte-
ni tudta a technikáját.

– Az idei versenyszezonban 
volt már olyan, hogy egyenlő-
en tudtam elosztani az erő és a 
technika alkalmazását. Azon 
dolgozok, hogy minden ver-
senyen érvényesíteni tudjam 
ezt, bár még egyelőre inkább 
az erőmről vagyok ismert – 
mondta.

Az Ifjúsági világbajnoki 
aranyérmet és két ezüstöt szép 
eredménynek tartja, de hoz-
zátette: „sokkal elégedettebb”, 
amikor jól tud mászni.

– Volt már olyan verse-
nyem, ami nem hozott ilyen 
eredményt, de azt tudtam rá 
mondani, hogy elfogadható 
minőségben másztam. Min-
denesetre nagyon örülök, és 
hálával tölt el, hogy érmeket 
tudtam szerezni – húzta alá. 
– Ebben a sportágban „na-
gyon hosszú idő után most 
szólt először a magyar him-
nusz, ez mindennél megha-
tóbb, mindent felülmúl. Na-
gyon büszke vagyok arra, 
hogy a hazámat képviselhe-
tem, sosem gondoltam vol-
na, hogy ilyenre lehetőségem 
lesz” – tette hozzá.

MN

Seregi Ernő Róbert akcióban. Fotó: Horváth Csongor

Ifjúsági vb-győztes hámori jégmászó

A miskolci Tourinfom iroda

Nagyszabású medertisztítást 
tartottak szombaton: 150 
önkéntes tisztította meg a 
Szinvát teljes hosszában. 

Önkéntesek takarították ki 
teljes hosszában a Szinvát szom-
bat délelőtt. Az 5-ös busz lillafü-
redi végállomásától a Vasgyáron 
át és a Tiszain keresztül egészen 
a Szinva torkolatáig, több szaka-
szon szabadították meg a sze-
méttől a patakot. A nagyszabá-
sú medertisztítási akciót Serbán 
Zsolt, a Magyarországi Tisztasá-
gi Nagykövet Egyesület elnöke 
hirdette meg. 

A programra százötven ön-
kéntes jelentkezett, ők a tizen-
öt szakaszra bontott patak egy-
egy részén – a mederben és a 
patakparton – gyűjtötték össze 
a hulladékot. A Szinva menti 
választókerületek önkormány-
zati képviselői egy-egy szakasz 
„csapatkapitányaként” vettek 
részt a munkában, és vállalták 
azt is, hogy a hulladék elszállí-
tásának költségét, amely akár 
több százezer forint is lehet, 
közösen kifizetik a képvise-
lői alapjukból. Három szakasz 
megtisztításához az Egri Fő-
egyházmegye is csatlakozott.

A Miskolc Televíziónak nyi-
latkozva Serbán Zsolt elmond-
ta, sokan jelentkeztek az akci-
óra az utolsó pillanatban, így 
mintegy 150 önkéntes töltötte 
a szombat délelőttjét szemét-
szedéssel városszerte. Remé-
nyei szerint ennyien akár több 
mint 30 köbméternyi hulladé-
kot is össze tudnak gyűjteni. 

Mint mondta, azzal, hogy va-
laki részt vesz egy ilyen akció-
ban, nem csak a kollektív fele-

lősségvállalás erősödik benne, 
az élete számos más területére 
is hatással van. „Rengeteg olyan 
pozitív hozadéka van egy ilyen 
szemétszedésnek, amibe bele 
sem gondolunk”, tette hozzá. 

A Velünk a Város önkor-
mányzati képviselője, Bartha 
György a 6. szakasz csapatkapi-
tányaként a Hatodik utca hídja 
és a villamossín közötti terüle-
ten tisztította meg az illegális 
hulladéktól a Szinvát. 

– A Szinva Miskolc egyik ér-
téke, élővizünk. A medrét és 
a környékét sokan sajnos fe-
lelőtlenül rendszeresen tele-
rakják szeméttel, pedig lenne 
lehetőségük a város által üze-
meltetett hulladékudvarokba 
vinni a hulladékot – fogalma-
zott. Hozzátette, a medertisz-

títás politikán felüli összefo-
gás: a város, a Szinva és a tiszta 
környezet mindannyiunknak 
ugyanolyan fontos. 

Deák Bárdos Mihály, a Fi-
desz önkormányzati képvi-
selője a 7. szakaszon, a Negye-
dik utca mögötti füves részen, 
a Vasgyári út hídjáig tisztította 
a Szinva medrét.  

– A többiek sokkal több sze-
métre számítottak, én meg azt 
mondtam, hogy tavaly augusz-
tusban ezt már egyszer megcsi-
náltuk, ennyinek sem kellett vol-
na lennie. Úgy gondolom, mint 
közéleti szereplőnek, volt élspor-
tolónak, az a feladatom, hogy 
példát mutassak az embereknek, 
és ezekben a jótékonysági akci-
ókban részt vegyek. Kérés nélkül 
is jöttem volna, de miután Ser-

bán Zsolt megkeresett, azonnal 
csatlakoztam – hangsúlyozta. 

Lavrincz Krisztina civil ön-
kéntesként vett részt a prog-
ramban. Mint fogalmazott, 
élhetőbb, tisztább környezet-
ben boldogabban tudunk élni, 
ezért is döntött úgy, hogy ki-
megy a Szinva-partra szeme-
tet szedni. – Erre nevelem a 
gyerekemet is, de a környeze-
temben is igyekszem hatni az 
ismerőseimre. Bízom benne, 
hogy példát tudunk mutatni 
azoknak, akik szétdobálják a 
szemetet – nyilatkozta. 

A kezdeményezést a Miskol-
ci Városgazda Nonprofit Kft. is 
támogatta, egyebek mellett az 
akció során összegyűjtött hul-
ladék elszállításával.

CZIFFRA ANDREA

Önkéntesek takarították ki a Szinva medrét városszerte

Egy kis szieszta a szemétszedés után. Fotó: Horváth Csongor
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A Finn Köztársaság Buda-
pesti Nagykövetségén, feb-
ruár 28- án Pertti Anttinen 
nagykövet úr Kalevala-napi 
tanácskozásra hívta a Ma-
gyar-Finn Baráti Társaságok 
képviselőit. Ez a finn kultú-
ra napja.

A program szerint a FinnA
góra vezetője az évi feladatok
ról tartott előadást. Ezt köve
tően Ruttkay-Miklián Eszter és 
Gulyás Zoltán tartottak előa
dást: „Reguly Antal a finnugor 
népek között” címmel, majd 
dr. Szíj Enikő ismertette a Re
gulybibliográfia újdonsága
it. Megkoszorúzták Tömör Fe-
renc gondnok emléktábláját, 
akit a nácik megöltek, miköz
ben védte a nagykövetséget. A 
miskolci FinnMagyar Baráti 
Társaság részéről jelen voltak 
dr. Fekete Tamás főorvos, va
lamint Széphalmi Jurkó László, 
erdélyi Magyar Örökség díjas 
iparművész.

Széphalmi Jurkó Lászlónak 
két kiállítása volt, az egyik Mis
kolcon, a Finn Köztársaság 75. 
éves évfordulója alkalmából 

az ITC székházban a finn Ará
bia cég üveg és porcelán ipar
művészeti alkotásaival együtt. 
A tárlatot Pertti Torstilla akkori 

nagykövet ajánlotta a jelenlevők 
figyelmébe. (A másik kiállítás a 
Finn Nagykövetség épületében 
volt 2012ben.) Ezen kívül a To
kaj Kereskedőház világhírű tör
ténelmi borait és a Matyó Nép
művészeti Egyesület csodálatos 
öltözeteit és termékeit láthatta 
a nagyszámú közönség. A kiál
lítás fővédnöke, az akkor már a 
Külügyminisztériumban dolgo
zó államtitkár, Pertti Torstilla, 
védnöke pedig dr. Deák Csaba 
konzul.

Fontos a „veterántalálkozó” 
A nagykövet úr részére a ba

ráti kör nevében Széphalmi Jur
kó László egy általa készített 
Országháza rézkarcképet aján
dékozott, amit hivatalosan át is 
nyújtott neki, valamint Barta 
János „Önkéntesek a finn hábo
rúban” című könyvét. Felhívta 
a nagykövet figyelmét a „vete
rántalálkozó” fontosságára. Át
adta továbbá a miskolci Földes 
Ferenc Gimnázium igazgatójá

nak, Fazekas Róbertnek a levelét, 
amely további kapcsolatépítést 
és fejlesztést szorgalmazott.

Ez évben egyébként 60 esz
tendeje, hogy megalakult Mis
kolcon a Magyar Finn Baráti 
Társaság. Széphalmi Jurkó Lász
ló átadta dr. Deák Csaba pro
fesszornak, a Finn Köztársaság 
tiszteletbeli konzuljának, dr. Far
kas Tamás főorvosnak, elnök
nek, Órás Enikő titkárnak, va
lamint minden baráti társasági 
tagnak az üdvözletét. Megemlí
tette a nagy tiszteletnek örven
dő Breitenbach József titkár urat 
és (nekünk csak) Ruprecht Tóni 
barátunkat, akik sokat tettek a 
baráti társaság érdekében. Szép
halmi Jurkó László felhívta a 
nagykövet figyelmét, hogy azért 
esett az Országház című réz
karcra a választása, mivel márci
usban tárgyalja az országgyűlés 
Finnország NATOcsatlakozá
sához történő hozzájárulását. 
Meglepődött és pozitívnak ér
tékelte, még a könny is kiszökött 

a szeméből e figyelmesség mi
att. Végül a nagykövet és felesé
ge, Katriina Apajalahti meghív
ták a résztvevőket egy fogadásra, 
ahol megkóstolhatták a rénszar
vasból készült finomságokat is 
– mondta végezetül Széphalmi 
Jurkó László iparművész.

A polgármester levele
Veres Pál, Miskolc polgár

mestere március 9én az aláb
bi levelet írta az iparművész
nek: „Tisztelt Széphalmi Jurkó 
László Úr! Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani a Finn 
Köztársaság Budapesti Nagy
követségén Kalevala napja al
kalmából szervezett esemény 
kapcsán küldött tájékoztatásá
ért. Örömmel értesültem arról, 
hogy milyen sokrétű módon 
vesz részt a FinnMagyar Ba
ráti Társaság munkájában. To
vábbi feladataihoz sok sikert, 
mindenekelőtt jó egészséget 
kívánok!”

B.GY.

Miskolciak a Kalevala-napon: rézkarc ajándékba

A nagykövet átvette az Országháza rézkarcot. Fotó: magánarchívum

„A rend nyomában” cím-
mel nyílt régészeti kiállí-
tás március 20-án a Mis-
kolci Egyetemen.

A kiállítás délborsodi te
lepülések 4 ezer évvel ezelőt
ti történetébe nyújt betekin
tést, és részben bemutatja 
egy 10 éve tartó nemzetkö
zi kutatási program, a BOR
BAS (Borsod Region Bronze 
Age Settlemets) projekt ku
tatási eredményeit.

A légi fotózással, felszí
ni leletgyűjtéssel, geofizikai 
kutatással, illetve az úgyne
vezett roncsolásmentes ku
tatással összegyűjtött lele
tek olyan kérdésekre adnak 
választ, mint: hogyan élt a 
bronzkori ember, hogyan él
tek együtt, hogyan választot
ták ki a helyüket a tájban, ho
gyan építették föl házukat?

A minitárlaton a feltáráson 
előkerült régészeti emlékek, 
tárgyak másolatai láthatóak.

– Egy olyan házat, kony
hát próbáltunk berendezni, 
amelyben a korabeli emberek 
élhettek. Minden egyes tárgy, 
amely ugyan viccesnek tűnik 
vagy látszik ezen a kiállításon, 
az tudományos tényen alapul. 
Így került a hűtőszekrény
be például a csuka – mondta 
dr. Pusztainé dr. Fischl Klára, 
a Miskolci Egyetem Őstörté
neti és Régészeti Tanszékének 

egyetemi docense a kiállítás 
megnyitóján.

A tárlat címében a rend a 
koncentrikus körformának a 
megnyilvánulására utal tele
pülési szinten, a tárgyak dí
szítőmotívumainak a szintjén, 
illetve a települések tájban el
foglalt helyzetének a szintjén.

– Azt tapasztaltuk, hogy a 4 
ezer évvel ezelőtti világban az 
élet több aspektusában kon
centrikus kör alakú struktú
ra jelenik meg. A házakat kör 
alakban építik, a települések 
központi magját kör alakú 
árokkal veszik körül, a fém
tárgyakon általában spirális 
motívumok jelennek meg, és 
a települések is nagyon szi
gorú rend szerint, egymástól 
adott távolságban helyezked
nek el a tájban – emelte ki 
Pusztainé Fischl Klára.

Rámutatott, ez a több szin
ten visszatérő kör alakú mo
tívum adta a kutatóknak azt 
a képzetet, hogy itt valamiféle 
rend uralkodott a hétköznapi 
életben, a tárgyakban és felte
hetően az emberek fejében is.

„A rend nyomában” című 
vándorkiállítás ötödik állo
mása a Miskolci Egyetem. A 
Miskolci Egyetem Üveg elő
csarnokában április 1jéig 
tekinthető meg a minitárlat, 
aztán a Herman Ottó Múze
umba kerül. 

BALOGH CSILLA

Indulása óta 12. alkalom-
mal rendezték meg március 
22-én a (S)ikertörténetek 
című nagysikerű beszélge-
tős sorozatot a Művészetek 
Háza Galériáján.

Ez alkalommal vendég volt 
Rakovszky Zsuzsa író, költő, 
műfordító és Parti Nagy Lajos 
író és költő. Rakovszky Zsuzsa 
író, költő Sopronban született, 
majd az ELTE BTKn szerzett 

diplomát, később az Állami 
Gorkij Könyvtárban, azt köve
tően az ELTE angol tanszéké
nek könyvtárában volt könyv
táros. A másik vendég Parti 
Nagy Lajos, aki Szekszárdon 
született. Móricz Zsigmond 
ösztöndíjban is részesült, és 
több mint 30 díj birtokosa. Aki 
pedig velük beszélgetett, a (S)
ikertörténetek jól ismert házi
gazdája, Kőrizs Imre. 

Fotó: Barna Laczy

Bronzkori életvitel

Tizenkettedszer is (S)ikertörténetek

Egészen különleges élményt 
nyújtott a vendégeknek 
Harsányi Attila Jászai-díjas 
színművész március 20-án a 
Truváj és Trécs második ese-
ményén. Ráadásul a művész-
től sokan megtudhatták azt 
is, mi vár rájuk a jövőben.

A februárban indult Turváj 
és Trécs estek egyik célja, hogy 
színházon kívüli színházél
ményt nyújtson, emellett kicsit 
elmossa a színpad és a nézőtér 
közötti teret. Kevés olyan ese
mény van ugyanis a városban, 
ahol a Miskolci Nemzeti Szín
ház művészei és a teátrum kö
zönsége más körülmények kö
zött, az idén 200 éves intézmény 
falain kívül találkozhatnak, be
szélgethetnek akár. Erre tesz kí
sérletet a havi rendszerességgel 
jelentkező színházi klub.

A truváj a szlengben annyit 
tesz: valami plusz. Ennek szel
lemében a Művészetek Háza 
(MÜHA) Kávézójában tartott 
estek ingyenesen látogatható 
műsorait mindig fűszerezi egy 
csavar. Míg az első alkalom
mal Fandl Ferenc adott elő egy 
humorral fűszerezett mono
drámát, miközben a pódiumon 
gulyást főztek a nézőknek, ad
dig a második est másfajta ér
zékekre hatott. Harsányi Attila 
Jászaidíjas színművész félho

mályban, a homlokára szerelt 
fejlámpa csóvájával pótolta a 
színpadi fényeket, miközben 
két nagy lélegzetvételű művet 
szavalt a huszadik század ma
gyar poétikájának csúcstermé
séből.

Harsányi Attila és Zemlényi 
Attila, a truvájfelelős és a mo
derátor

Kassák Lajos A ló meghal, 
a madarak kirepülnek verse 
1922ben jelent meg, és a ma
gyar irodalmi avantgárd egyik 
legfontosabb költeményévé vált. 
Szilágyi Domokos Öregek köny
ve című munkája, az egyre be
tegesebb költő szembenézése az 
elmúlással.

A szervezők egy nikkelsza
movárt is szereztek, amiből 
ajándék teát szolgáltak fel a kö
zönségnek. Az igazi 4D színhá
zi élményt a teremben elhelye
zett füstölők illata tette teljessé.

A truváj jegyében Harsányi 
Attila teafűből is jósolt: akik 
vállalták, hogy szembenézze
nek a sorsukkal, azoknak a fü
lükbe súgta a jövendőt.

A trécs a laza, kötetlen be
szélgetést jelöli az esemény ne
vében. A színházélmény után 
ugyanis maradhattak a részt
vevők, hogy megvitassák a lá
tottakat.

Az este sodrásirányát Zemlé
nyi Attila, miskolci költő hatá

rozta meg, aki az este aktuális 
házigazdájaként kötötte össze 
az egyes részeket.

Bár az esemény névleg ingye
nes volt, a MÜHA személyzete 
bőszen dugta a résztvevők orra 
alá a gyűjtőurnákat, mivel az 
estek másik fő komponense a 
jótékonykodás: egy színházjegy 
árának bedobása már hatalmas 
segítség a truvájozóktól, a be
folyt összeget ugyanis az ener
giaárak elszabadulása miatt a 
nyitvatartásáért küzdő Miskol
ci Nemzeti Színház kapja. A 
hétfői estén mintegy 152 ezer 
forint gyűlt össze ily módon a 
teátrum részére.

BM

Négydé színház és jóslástan a MÜHA Kávézóban

Harsányi Attila és Zemlényi Attila, a truvájfelelős és a moderátor. Forrás: MÜHA Fotók: Barna Laczy

Valamiféle rend uralkodott a hétköznapokban. Fotó: Mocsári L.
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Számos érdekes történet 
gazdagítja városunk múltját, 
olyan azonban ritkán esik 
meg, hogy Koreához hason-
lítják Miskolcot.

Kiss Lajos, az Alsózsolcai Fi-
óklevéltár levéltárosa kurió-
zumra bukkant. A sztori, ami 
a múlt század közepére vezet, 
Miskolcnak egy olyan arcát 
mutatja, amit ma már elképzel-
ni is nehéz. Egy korabeli levél-
ben egy rab a brutális helyze-
tekről beszél, amiben a hírhedt 
koreai hadifogolytáborra utal-
va Kocsedó kettőnek nevezi az 
1950-es években Miskolcon 
működő reptéri tábort. A ko-
rábbi ÁVH-s rab helyzetén úgy 
tűnik az sem segített, hogy a 
Nagybaráti Állami Gazdaság-
ban tartott munkaversenyen 
133 százalékot teljesített gya-
potkapálásban.

– A Kocsedó elnevezés is-
merős csenghet, nemcsak az 
idősebb generációk, vagy az 
egykor katonai kiképzést, 
szolgálatot teljesített emberek 
számára, de talán a Miskol-
ci Egyetem egykori hallgatói 
számára is – kezdi Kiss Lajos. 
– A kifejezés eredete egészen 
a koreai háborúig vezethető 
vissza. Az 1950-es évek elején 
Magyarországon is nagy sajtó-
visszhangot kaptak a dél-kore-
ai Kocsedo-szigeten felállított 
hadifogolytáborral kapcsola-
tos beszámolók, tudósítások. 
Az itt kialakított táborban a 
kommunista Korea és a szövet-
séges Kína csapatainak vissza-
szorítását követően közel 130 

ezer hadifoglyot helyeztek el, 
méghozzá embertelen körül-
mények között. A kommunis-
ta médiában emiatt Kocsedo a 
brutalitás szinonimájává vált 
– írja a levéltáros, aki elmesé-
li, miért aggatták ezt a nevet 
Miskolcon, az 1950-es években 
működő reptéri táborra is.

– Egy panaszlevélben talál-
koztam az alábbi történettel, 
amit egy miskolci fogvatartot-
tól származik.

„Mink újságból olvassuk, 
hogy Kocsedó-szigetén meg-
vertek egy hadifoglyot. Ezzel 

szemben nálunk a felügye-
lő urak naponta sorozato-
san alap nélkül elkövetik ezt, 
hogy egy nap alatt 4-5 elítél-
tet vernek meg vagy rugdos-
nak össze.” – írta Bodrogközi 
János, volt ÁVH-s, akit ok-
irat hamisításért ítéltek el. 
1953. április 22-i „panaszle-
velében” jelentés címszó alatt 
igyekezett megpróbáltatásai-
ról számot adni az MDP Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Bizottságának. Írásában a 
hithű kommunista Bodrog-
közi a mostoha bánásmód 

mellett többször használta a 
Kocsedó-sziget kifejezést.

„A tábor legujabb neve Ko-
csedó-sziget 2. ami szégyen re-
ánk nézve.” – fogalmaz a levele 
végén.

A hithű kommunista
Kiss Lajos figyelmét felkeltet-

te a történetet, és addig kutatott, 
amíg minden fellelhető adatra 
rá nem bukkant.

– A debreceni születésű 
Bodrogközi János maróstanu-
lóként a Világosság elnevezé-
sű 1945-1952 között megjelent 

budapesti napilapba írt cikke-
ivel, a rendszer lelkes híveként 
szerzett ideiglenes „hírnevet”. 
Cikket közölt arról is, hogyan 
jelentkezett az Egyetemi Orosz 
Intézetbe hallgatónak és mi-
lyen pozitív tapasztalatokat 
szerzett az intézmény által biz-
tosított eligazításon. Szintén 
ennek a napilapnak az olva-
sói levelei között találjuk meg 
egy júliusi számban, hogy a 
Nagybaráti Állami Gazdaság-
ban tartott munkaversenyen 
gyapotkapálásban, egyéni ver-
senyben 133 százalékot ért el 
– prezentálja kutatási eredmé-
nyeit a levéltáros.

– Saját állítása szerint Bod-
rogközi a helyi pártszervezet 
és DISZ felhívására jelentkezett 
a honvédségi tisztiiskolába. A 
felvételt követően állítása sze-
rint az Államvédelmi Hatóság-
hoz került. A levélben foglaltak 
szerint itt követte el azt a bűn-
tényt, aminek köszönhetően a 
miskolci reptér fogolytáborába 
szállították. Az elkövetett bűn-
cselekményre nem tért ki.

Ugyancsak a levéltárból lehet 
tudni, hogy Bodrogközi pálya-
futása az ÁVH-nál rendkívül 
rövidre sikerült. A katonai bí-
róság ugyanis már a „bevonu-
lásának” évében másfél év le-
töltendő börtönbüntetésre ítélte 
okirat-hamisítás miatt.

– Az ügy kivizsgálásáról a 
megyei MDP Bizottságának 
jelentő Sipkai Béla börtönpa-
rancsnok Bodrogközi leve-
lében fogalmazott panaszait 
több tételben is túlzónak talál-
ta. A zokszavak mellett a levél-

ből ugyanakkor kitűnik az író 
feltétlen lojalitása a párt iránt: 
„Mink itt vagyunk a reptéri 
táborban 70 százalékig mind 
munkás káderek vagyunk, és 
letartóztatásunk ideje alatt is 
építjük a szocializmust.”

A verés a „munka  
rovására ment”

Kiss Lajos szerint a levél má-
sik érdekessége, hogy Bodrog-
közi konkrétan említ bántal-
mazókat és bántalmazottakat.

– Fogolytársai köréből meg-
nevez nyolcat, akik közül hat-
nak a születési évszámát is rög-
zítette, valamint név szerint 
említ három bántalmazót: Tóth 
János őrmester, Szőllősi tizedes 
és Számadó Kálmán felügyelő 
személyében. Kitér a bántalma-
zottak munkás származására, 
és védelmébe véve őket kérvé-
nyezi az MDP bizottságát arra, 
hogy felvegyék a kapcsolatot az 
ÁVH-val. Bodrogközi továbbá 
elpanaszolja, hogy az elszenve-
dett szadista bánásmód a mun-
ka rovására megy. Bodrogkö-
zi János szabadulását követően 
Budapesten helyezkedett el 
mint villamoskalauz.

– A „sokat megélt” fiatalem-
bernek a civil életben sem volt 
sokkal több szerencséje. 1956. 
október 25-én a forradalmá-
rok és a Kilián laktanyát védő 
egységek között kialakult lö-
völdözésben életét vesztette. 
Neve így szerepel a szabad-
ságharcban elesett áldozatok 
adatbázisban is – fejezi be a 
történetet Kiss Lajos.

BÁJER MÁTÉ

Egy ÁVH-s panaszai a miskolci Kocsedó-szigetről 

Sok helyen volt Kocsedó-sziget...

JEGYZET

Korombéliek akkut nya-
valyája a beteges nosztalgia. 
Bezzeg mennyivel hangula-
tosabb volt az a csaknem kö-
zépkori, egyszintes, boltíves 
kapuval, ablakokkal teli ház, 
amelyet a hetvenes évek elején 
felrobbantottak. Itt, a Kossuth 
utca és a Széchenyi utca sar-
kán, a mostani Pátria tömb-
ház helyén működött egykor a 
Székelykert fogadó, amelyet ki 
tudja miért, az ötvenes évek-
ben Béke étteremre keresztel-
tek. Mellette a legendás Rori, 
azaz a Roráriusz cukrászda, 
a Levendula drogéria és egy 
barátságos fodrászműhely lé-
tezett. Az épület udvarában 
pedig Miskolc első fotográ-
fusának a műhelye üzemelt, 
ahol mást sem hallottunk: itt 
repül a kismadár…

Slapajként volt szerencsém 
bejárni a szebb napokat lá-
tott ház minden zegét-zugát, s 
ott voltam, amikor a Borsodi 
Szénbánya Vállalat robbantó-
mesterei a levegőbe röpítették 
a csaknem méteres falvastag-
ságú épületet. Mivel koráb-
ban naponta megfordultam 
az utcában, rossz érzés volt 
látni a szemem láttára meg-
rogyott házat. Megtapsolták, 
ünnepelték a vájárokat, akik 
mesteri módon, szinte sebészi 

pontossággal tüntették el az 
ódon házat. Városunk egyik 
patinás részletét, amely szá-
zadokon át szemezett a Sötét-
kapuval és a Rákóczi-házzal.

Ne feledjük, ezután palánk-
kal vették körbe a grundot, és 
csaknem egy évtized elteltével 
adták át a Pátria-tömböt. Nem 
kapkodták el. Ha megkövez-
nek, akkor is kimondom, ab-
ban az időben érzékelhető volt 
a megalománia. Ide ugyanis 
eredetileg egy harmincszintes 
toronyházat terveztek. Csak 
a szerencsénknek és a pénzhi-
ánynak köszönhető, ezt a pro-
jektet elvetették. Végül Rózsa 
Sándor, az Északterv építésze 
megtervezhette a belváros mi-
liőjéhez nem illeszkedő, de a 
pokolian magas házhoz képest 
ideálisabb Pátria-tömböt.

Úgy hozta a sors, hogy sok jó 
ismerősöm költözött oda ak-
koriban. Mindannyian elége-
dettek voltak a világos, szuper 
komfortos lakásaikkal, kez-
detben kifejezetten örültek, 
hogy a lakószintek magasabb-
ra kerültek, így nem szűrődött 
fel hozzájuk a belváros zaja, a 
villamosok csörömpölése. Ám 
amikor kiderült, hogy kifelej-
tődött a lift, takarékosságból, 
mert a tervezők csak a szolgál-
tatóház üzleteitől számították 

az alapszintet, nagy volt a csa-
lódottság. Végül összefogással 
a kukatárolók és az egyéb he-
lyiségek kiadásából, eladásá-
ból a ház oldalába húztak fel 
egy úgymond tájidegen felvo-
nót. Amely aztán hol műkö-
dött, hol nem.

Akkoriban éppen az ottani 
élelmiszeráruház volt az egyet-
len bolt a belvárosban. Vezetői 
külön pénztárat üzemeltettek 
a hátsó raktárbejáratnál a pro-
minens törzsvásárlóknak. Fő-
leg, amikor csak itt vehettünk 
banánt és mandarint.

Később Bécsben, a Maria-
hilfer strasszén láttam meg 
ennek a háztömbnek a ha-
sonmását. Ausztriában az 
alsó szintet, amely itt máig 
is átjáró, hangulatosan be-
építették. Mutattam a min-
tát az akkori építészeknek, 
mindannyiuknak tetszett, de 
fanyalogva hozzátették, egy 
ilyen beruházás nálunk so-
sem térülne meg.

S mi van most ott? Apró 
vitrines boltocskák, már soha 
ki nem nyíló, poros kirakatú 
üzletek. Elhagyatott, üres te-
lefonfülke, és az utolsó biztos 
pontnak számított postahiva-
tal is feladta.

Mi lesz veled Pátriaház…
SZÁNTÓ ISTVÁN

A pokoli torony helyett lett a Pátria Számos olyan dolog van az 
életünkben, amelyre későn 
ébredünk rá. Fiatalon hajtjuk 
az álmokat: párkapcsolat, jó 
pozíció, lakás, autó, család, 
kutya. Később, bölcsebben 
sok minden megváltozik kö-
rülöttünk, és csak azt vesszük 
észre – elszaladt az idő.

Valahogy semmire nem ju-
tott időnk, mégsem értünk rá 
soha. Eszünkbe sem jutott meg-
állni. A napok elszálltak és nem 
tudjuk már visszatekeri az idő 
kerekét. Vajon mit sorolnánk 
fel fiatalkori önmagunknak 
jó tanácsként, akár leckeként, 
amit korábban kellene elsajátí-
tanunk?

Sajnos előfordul, hogy azok, 
akik nagyon közel álltak hoz-
zánk, egy nap idegenként tá-
voznak, és talán soha többet 
nem lesz kapcsolódás közöt-
tünk. Ugyanennek a fordítottja 
is igaz: válhat igaz társsá mel-
lettünk az egy szempillantás 
alatt, akit később, felnőttként 
ismerünk meg. Talán az egyik 
legfájdalmasabb folyamat meg-
tapasztalni, ahogy emberi kap-
csolataink változnak, hullámza-
nak, és válnak egyre szorosabbá 
vagy éppen lazábbá. Tapaszta-
lom, milyen nehezen engedünk 
el olyan kapcsolódásokat, amik 
már nem szolgálnak bennün-

ket és nem a szeretet, hanem a 
megszokás és ragaszkodás tartja 
egyben erővel őket. Amikor el-
fogadjuk, hogy ez teljesen ter-
mészetes, mindkét oldalon ke-
vesebb sérülést okozunk.

Az étrend nem csak azt jelen-
ti, hogy mit eszünk. Idetartozik 
minden, amit fogyasztunk: amit 
olvasunk, amit megnézünk, 
amibe belelapozunk, akiket kö-
vetünk a világhálón és természe-
tesen mindazok, akikkel kapcso-
latot tartunk fent. Ha a célunk az, 
hogy egészséges(ebb)en éljünk, 
akkor célszerű minden „gyors-
étket” szépen lassan kigyomlálni 
az életünkből. A minőség min-
dig álljon a mennyiség felett, hi-
szen egy igaz barát felér több tu-
catnyi ismerőssel.

A mentális egészségünk sem-
miképpen nem maradhat ki a 
sorból, hiszen sokkal fontosabb, 
mint bármilyen karrier, pénz, 
egy vélemény, egy megígért ese-
ményen való részvétel vagy a 
jól ismert „mit szólnak mások”. 
Amikor a te jóléted a tét, akkor 
számít igazán az őszinteség, kü-
lönösen önmagaddal szemben. 
Merj nemet mondani! Időben. 
Nem halogasd a döntést, ne 
húzd, ne halaszd, ne teljenek el 
rossz szájízzel a napok, mert az 
olyan, mintha egy kuktán ül-
nél, ami előbb- utóbb robban. A 
tündérmesék sem fognak soká-

ig boldoggá tenni, mivel az élet 
mindig a „boldogan éltek, míg 
meg nem haltak” után kezdő-
dik. Mindannyiunk élete más 
és más, pont ezért tökéletesek. 
Sehol nincs leírva, hogy 18 éve-
sen egyetemre kell menni, utá-
na munkába állni, a harmadik x 
előtt legyen saját házad és gyer-
mekeid. 

Tartsd kézben a jövőd és a 
felelősséget mindig magad vál-
lald. Fontos tudni, hogy a té-
ged ért traumákért nem mindig 
te vagy a felelős, azért viszont 
igen, hogyan töröd meg ezt az 
örök körforgást, és nem má-
sokat bántasz mindazért, ami 
veled korábban megtörtént. A 
jövőt nem tudod kézben tarta-
ni, ha a jelened minduntalan a 
múlt mérgezi. Amit veled szem-
ben elkövettek, azért lehetséges, 
nem te vagy a felelős. Azért vi-
szont teljes egészében, ahogyan 
a jelenben emiatt viselkedsz. 
Ezen változtatni egyvalaki tud. 
Te. Érezd jól magad. Legyen ez 
egy jó könyv története, egy éj-
szakába nyúló beszélgetés, alko-
tás, zenélés, bármi, ami boldog-
gá tesz. Téged.

Fiatalon hajtjuk az álmokat 

GALLAI JUDIT
COACH

INFO.GALLAIJ@GMAIL.COM
WWW.GALLAIJUDIT.COM
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Tájékoztató óvodai beiratkozással kapcsolatban
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő MISKOLCI INTEG-

RÁLT ÓVODAI INTÉZMÉNY (MIÓVI) székhely intézményébe és tagóvodáiba a 2023/2024-es 
nevelési évre az óvodás korú gyermekek beiratkozása az alábbi időpontokban történik:

2023. május 09-10-11. 8.00- tól 17.30-ig

Fent jelzett napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig be-
töltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

A beiratkozással kapcsolatos információk és jelentkezési lap elérhető a Miskolci Integ-
rált Óvodai Intézmény székhelyintézményében (tel.: 533-400) és tagintézményeiben, vala-
mint Miskolc város honlapján is az alábbi linken: https://www.miskolc.hu/elet-a-varosban/
varosinformacio/oktatas/ovodak/onkormanyzati-ovodak/beiratkozas

Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) A gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik 
életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek 
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a kormány rendeleté-
ben kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai fog-
lalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala  
Hatósági Osztály 1. 3525 Miskolc, Petőfi S. u. 23., tel.: 46/795-616

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, hároméves kort betöltött, va-
lamint a harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben kérheti fel-
vételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai 
foglalkozásokon. (2020/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet – továbbiakban: Rendelet) 20. § (2c)).

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése
A Rendelet 20. § (2) bekezdés előírása alapján az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szü-

lője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás ide-
jének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek 
szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köte-
les értesíteni az óvodavezetőt. 

Oktatási Hivatal Miskolci Központja  
telefon: (06 46) 530-115, 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.

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

Miskolc mindig híres volt 
sokszínű, változatos zenei éle-
téről. Gondoljunk csak a szim-
fonikus zenekarunkra, nép-
zenekarainkra, kórusainkra 
vagy a zenei fesztiválokra. Ma 
már senki nem hinné, hogy 
volt olyan idő, amikor egy fú-
vószenekar megalakulása attól 
is függhetett, vajon lesz-e va-
laki, aki a legsúlyosabb hang-
szert, a tubát választja.

Az idős vasutas nehézkesen 
bár, de felegyenesedett, és mint 
akit megbabonázott a látvány, 
elindult be a házba, egyene-
sen a szobába, annak is a legel-
dugottabb sarkába, oda, ahol 
hosszú ideje porosan pihent a 
tuba.

Az emlékezés visszavit-
te azokba az időkbe, amikor 
mozdonyvezetőként szolgált 
a vasútnál. Ahogy mindent 
az életében, ezt a munkát is 
szívvel-lélekkel végezte, még-
is azt érezte, ez a hivatás nem 
elégíti ki. Szeretett minden-
hez hozzátenni valami pluszt, 
különlegességet, értéket, le-
gyen az egy egyszerű vete-
ményeskert vagy egy szakma 
gyakorlása.

– Te Gyula, hallottál róla, 
hogy szervezzük a zenekart? 
Nekünk ilyenünk is lesz itt Fe-
rencvárosban.

– Zenekart?! – ismételte a 
furcsa, vasúthoz nem igazán 
illő szót Gyula.

– Azt bizony! Majd ámultok 
nagyokat Miskolcon, amikor 
fellépünk valahol! – mondta 
büszkén a ferencvárosiak szó-
csöve.

Nevetett, de belül rossz érzé-
se volt. Nehogy a ferencváro-
siaknak legyen valamije, ami 
nekünk, miskolciaknak nincs – 
ezt súgta ez az érzés. Alig várta 
Gyula, hogy hazaérjen, azonnal 
időpontot kért a feletteséhez.

Ahogy telt múlt az idő, las-
san megérkeztek a jelentkezők, 
s szép lassan megtelt a kis pró-
baterem. Feszengett mindenki, 
igazából nem is nagyon beszél-
gettek, úgy érezték, ez amolyan 

transzcendentális pillanat, me-
lyet megtörni bűn. Mikor már 
mindenki elfoglalta helyét, 
Gyula felszólalt:

– Szépen sorban kérek min-
denkit, válasszon hangszert. 
Ez az első lépés, amit meg kell 
tennünk.

Egy pelyhes szakállú ifjú 
egyből lecsapott a trombitá-
ra, s példáját követve a többi-
ek is kiemeltek egy-egy hang-
szert. Szép lassan elfogytak a 
rézfényű csodaeszközök, mind 
a három harsona gazdára lelt, 
s a kürtöt is vitte egy idősebb 
vas utas. Ahogy visszaültek 
a helyükre, kezükben ugyan 

még esetlenül állt a hangszer, 
de a tartásukon már látszott a 
változás. Gyula elégedetten te-
kintett rájuk, majd a hangsze-
res ládára. A láda mélyén ott 
árválkodott s esdeklően né-
zett rá a gyönyörű, fényes tuba. 
Nem maradt más hátra, mint 
még egy reményteli kérdés:

– Hát a tuba nem kellett sen-
kinek?

A vasutasok szorosan ölel-
ték a kiválasztott hangszert, s 
némán csak fejüket csóválták. 
Mert bár talán a legnemesebb 
hangszer a tuba, méretével te-
kintélyt parancsol, igazi fejede-
lem, de a vasutas ember bölcs, 

rafinált és előrelátó. Ugyan ki 
szeretne díszes egyenruhában 
masírozni úgy, hogy közben 
egy nehéz hangszert kell cipel-
nie? Nem akadt jelentkező.

Gyula odalépett a ládához, 
és így kiáltott:

– Ejh, hát mégiscsak úgy van 
az rendjén, hogy a tubát is vin-
nie kell valakinek!

Felemelte feje felé a nehéz 
hangszert, és úgy állt a zené-
szek előtt, mint egy görög is-
ten. A vasutasok hangosan 
tapsoltak, s ezúttal visszavon-
hatatlanul megalakult az első 
miskolci vasutas fúvószenekar.

FEDOR VILMOS

Miért Miskolc? 60. – Amikor egy hangszer mérete is fontos 

A miskolci vasutasok első fúvószenekara

Miskolcon 1869-ben alakult meg az első, a város zenei éle-
tét összefogó szervezet, a Zenekedvelők Egyesülete. Ezt kö-
vetően 1886-ban jött létre egy műkedvelő zenekar, amely 
főleg egyházi eseményeken lépett fel. Ettől a zenekartól füg-
getlenül alakult meg 1911-ben a Miskolc-Diósgyőr Vasgyári 
Kamarazene Egyesület. Ekkoriban már többé-kevésbé szerve-
zett hangversenyélet alakult ki a városban, de az igazi zenei 
szervezőmunkát az 1921-ben alakult Miskolci Filmharmóniai 
Társaság végezte. Létrejöttek olyan tartósan működő együt-
tesek, mint például a Diósgyőr-Vasgyári Zenekar, a perecesi 
Bányász Zenekar vagy a MÁV Fúvós Zenekar.

Miskolci olvasónk megdöb-
benéssel vette kézhez a bí-
róságtól azt a levelet, melyet 
kiskorú, 5 éves gyermeke ré-
szére írtak. Mint levélírónk 
fogalmaz, jelenleg válik 
férjétől, és közös gyermekük 
elhelyezése kérdésében vita 
van közöttük. Most a bíró-
ságtól jött a kérdéses levél, 
mely kiskorú gyermekének 
szól. Kérdezi, hogy miért 
akarja a bíróság a férjével 
kialakult vitába bevonni a 
gyermeküket.

Ha a házasság felbontása 
tárgyában folyamatban lévő 
per során a szülők a gyermek-
elhelyezés kérdésében nem 
tudnak megegyezni, a kérdés-
ben a bíróság dönt. A bíróság 
a gyermeket annál a szülőnél 
helyezi el, akinél a kedvezőbb 
testi, értelmi és erkölcsi fejlő-
dését biztosítottnak látja. A 
bíróság a döntését a lehetséges 
összes körülmény megvizsgá-
lását követően hozza.

A nemrégiben módosított 
Polgári törvénykönyv úgy fo-
galmaz, hogy a bíróságnak 
az eljárása során – elhárít-
hatatlan akadály esetét kivé-
ve – mindkét szülőt meg kell 
hallgatnia, és értesítenie kell 
az ítélőképessége birtokában 
lévő gyermeket a nyilatkozat-
tétel lehetőségéről.

A törvény kimondja, hogy-
ha a gyermek a meghallgatását 
maga kéri, vagy ha azt a bíróság 
kérelem hiányában is indokolt-
nak tartja, a bíróság a gyerme-
ket közvetlenül vagy szakértő 
útján meghallgatja. Ha a gyer-
mek a tizennegyedik életévét 
betöltötte, szülői felügyeleté-
re és elhelyezésére vonatkozó 
döntés egyetértésével hozható, 
kivéve, ha a gyermek választása 
a fejlődését veszélyezteti.

A törvény az ítélőképesség 
meglétéhez kapcsolja a kisko-
rú bíróság általi nyilatkozatté-
telének a lehetőségét.

Ezért az ítélőképesség fo-
galma meghatározásának ki-

emelkedő jelentősége van. 
Az ítélőképessége birtokában 
lévő gyermek fogal-
mát nem a Polgári 
törvénykönyv, 
hanem a gyám-
hatósági jogsza-
bály rögzíti a kö-
vetkezők szerint: 
Íté lőképessége 
birtokában van az a kiskorú, 
aki életkorának és érzelmi fej-
lettségének megfelelően ké-
pes a meghallgatása során az 
őt érintő tények és döntések 
lényegi tartalmát megérteni, 
várható következményeit be-
látni.

Ez alapján elmondhatjuk, 
hogy a jog a gyermek ítélőké-
pességét az adott élethelyzet-
től, a megválaszolandó kér-
déstől és az egyéntől függő, 
szubjektív kategóriaként fo-
galmazza meg, ezért mindig 
egyénileg kell eldönteni a kér-
dést.

DR. STRASSBURGER GYULA 
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Kiskorú gyermek meghallgatása a bíróságon 

A DVTK meghívja hazai mér-
kőzéseire a régió általános és 
középiskolás csoportjait.

Az elmúlt évek gyakorlatá-
nak megfelelően a DVTK lab-
darúgócsapata meghívja hazai 
mérkőzéseire az észak-magyar-
országi régió általános és közép-

iskolás csoportjait. Merkantil 
Bank Liga 30. forduló: 2023. áp-
rilis 9., vasárnap, 17:00 Diósgyőri 
VTK - Békéscsaba 1912 Előre. A 
DVTK kéri az iskolás csoportok 
és utánpótláscsapatok képvise-
lőit, hogy a bejo.adam@dvtk.eu 
e-mail-címre küldjék a jelent-
kezést a diákok iskolájának/csa-

patának és a gyermek nevének, 
születési helyének és idejének 
feltüntetésével. Az általános is-
kolásokat felnőtt kísérettel vár-
ják, tíz gyermekenként egy-egy 
kísérő jelenléte szükséges. A Bé-
késcsaba 1912 Előre elleni hazai 
mérkőzésre 2023. április 6-án 20 
óráig lehet jelentkezni.

Várják a diákok jelentkezését
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SzolgáltatóHÁZ

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós  

versenyeztetési eljárás útján történő értékesítésre 
meghirdeti 2023. április 12-ei beadási határidővel  

az alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Kiss József utca
hrsz.: 45246

(beépítetlen terület)
420 m2 4 400 000

Danyivölgy utca 4.
hrsz.: 12518/2

(lakóház, udvar)
114 m2 381 000

Baross Gábor út 19. 
tetőtér

hrsz.: 4896/A/7 (lakás)
22 m2 2 800 000

Baross Gábor út 21., 1/3.
hrsz.: 4897/A/6 (lakás)

21 m2 2 900 000

Baross Gábor út 21. 
fszt/2., hrsz.: 4897/A/2

(lakás)
41 m2 9 800 000

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás a  
www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon, valamint a 70/466-

4399, 70/508-1279 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető.  
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást  

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Az akció érvényes: 2023. 03. 25-től 2023. 03. 31-ig 
Dove szappan, 100 g, 3990 Ft/kg 449 Ft 399 Ft
Nicky papírtörlő, 2 tekercs, 199 Ft/tekercs 499 Ft 399 Ft
Fiorilló mosogatószer pumpás, 750 ml, 865 Ft/l 749 Ft 649 Ft
Ajax univerzális padlófelmosó, 1 l 759 Ft 699 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 2796 Ft/l 799 Ft 699 Ft 
Domestos Zéró WC-tisztító, 750 ml, 998 Ft/l 819 Ft 749 Ft
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 1598 Ft/l 849 Ft 799 Ft
Cif folyékony súroló, 500 ml, 1798 Ft/l 1049 Ft 899 Ft
Prontó bútortisztító aerosol, 250 ml, 4396 Ft/l 1199 Ft 1099 Ft
Well Done hajlakk, 500 ml, 2598 Ft/l 1399 Ft 1299 Ft
Baba habfürdő, 750 ml, 1865 Ft/l 1499 Ft 1399 Ft
Well Done hidegzsíroldó, pumpás, 750 ml, 1865 Ft/l 1599 Ft 1399 Ft
Sensodyne fogkrém, 75 ml, 18 653 Ft/l 1599 Ft 1399 Ft
Vanish szőnyegtisztító, kézi, gépi, 500 ml, 2798 Ft/l 1799 Ft 1599 Ft
Perwol mosókapszula, 27 db-os, 88 Ft/db 2599 Ft 2399 Ft
Zewa WC-papír, 16 tekercs, 187 Ft/tekercs 3999 Ft 2999 Ft

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

A múzeumlátogatás minőségének emelése céljából 2021 tavaszán indult útjára a Herman 
Ottó Múzeum bővítését célzó kivitelezés. A múzeum mögötti új kiállítási mellékszárny 
és raktárépület kubaturája elkészült 2023 februárjában. Összeépítésre került a meglévő 
melléképület és az új épületszárny. 

Befejezés előtt áll az épület körüli csapadékvíz-szivárgó rendszer, környezetrendezés, 
illetve a támfal kiépítése. A projekt a Széchenyi 2020 programban valósul meg.

A múzeum működése továbbra is zavartalan, az építkezés nem befolyásolja a meglévő 
kiállítóterek látogatását.

A fejlesztés várhatóan 2023 őszére készül el, amelynek 
eredményeként egy XXI. századi élménytér jön 
létre, valamint bővülnek a múzeum program- és 
kiállítás-szervezési lehetőségei. A cél a képtár 
bővítése, hosszú távon pedig a látogatószám 
növekedése.”

ELKÉSZÜLT A MÚZEUMHOZ  ELKÉSZÜLT A MÚZEUMHOZ  
KAPCSOLÓDÓ MELLÉKSZÁRNY  KAPCSOLÓDÓ MELLÉKSZÁRNY  
ÉS ÚJ RAKTÁRÉPÜLETÉS ÚJ RAKTÁRÉPÜLET

A TOP-6.1.4-15-MI1-2016-00003 azonosító számú 
„Herman Ottó Múzeum bővítése és környezetének 
fejlesztése” című projekt 100 százalékos mértékben 
az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

LAKÁSSZERVIZ MISKOLC

KIRÁLY ISTVÁN l 06 20/246-5072

TELJES KÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Szobafestés, burkolás, fürdőszobák, 

konyhák átalakítása, felújítása.

Apró javításokkal, cserével  
és szereléssel is hívjon bizalommal!

Telefon: 30/9450-228
E-mail:  

info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzat–  Üléshuzat–  
készítés,készítés,

kárpitjavításkárpitjavítás
Méretpontos,  

minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:  

az autós hálás lesz érte!

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink!
Adják fel apróhir-
detésüket ked-
vezményes áron a 
Miskolci Naplóban 
hétköznap 8 és 16 
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

A Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat  
által létrehozott és fenntartott

Várják a szervezők  
mindazok jelentkezését, akik:

l szeretnek énekelni,  
l  nyitottak a hagyományos  

népi énekekre,
l  vállalják a próbákon és a fellépé-

seken való rendszeres megjelenést.

SE A HANGSZER, SE A NÉMET NYELV ISMERETE  
NEM FELTÉTEL!   

ÉNEKKAR FELVÉTELT HIRDET.

Ha egy jó közösségre vágysz, szeretnél a tagja lenni,  
tarts velünk, jelentkezz a  

de.minderheit@gmail.com e-mail-címen! 

A KOROD NEM SZÁMÍT!
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MÁRCIUS 25., szombat
10:00 Kövesd a víz útját! – A víz világnapja 

a Miskolci Állatkertben
10:00 Játszóház a húsvét jegyében, II. Rá-

kóczi Ferenc Könyvtár
10:30 Csalavári Csalavér, Csodamalom Báb-

színház
11:00 DVTK-Mezőkövesd felkészülési 

mérkőzés, DVTK Stadion
18:00 Víz világnapja, éjszakai fürdőzés, 

Barlangfürdő
19:00 Cyla Turné VOL.3/ Kajdi Csaba elő-

adása, Művészetek Háza
19:00 DVTK-Veszprém röplabdamérkőzés, 

női NB I. 18. forduló, DVTK Aréna

MÁRCIUS 26., vasárnap
10:00 Panna gyógyulásáért jótékonysági 

futás, népkerti futópálya

MÁRCIUS 27., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Charley nénje - zenés vígjáték, a 

Mandala Dalszínház előadása, MÜHA

MÁRCIUS 28., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:15 Hatha jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

MÁRCIUS 29., szerda
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:00 Tomecz Dániel – Módosított emlé-

kek című kiállítás, Művészetek Háza
17:30 Etka-jóga, Ifjúsági Ház
19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

MÁRCIUS 30., csütörtök
16.30 Bereczki Zoltán Régi kövek beszéde 

című könyvének bemutatója, II. Rákóczi 
Ferenc Könyvtár

MÁRCIUS 31., péntek
17:00 Az orosz-ukrán háború legfrissebb 

fejleményei - Rácz András előadása 
Miskolcon, MAB-székház

ÁPRILIS 1., szombat
17:00 DVTK-Tiszavasvári kézilabda-mér-

kőzés, NB II. Észak-keleti csoport 17. 
forduló, Városi sportcsarnok

19:00 DVTK-Jászberény röplabdamérkő-
zés, női NB I. 19. forduló, DVTK Aréna

19:00 Hogyan nevezzelek?, a Veres 1 Szín-
ház előadása, Művészetek Háza

ÁPRILIS 2., vasárnap
Régiségvásár, Széchenyi utca

ÁPRILIS 3., hétfő
16:30 Pilates, Ifjúsági Ház
19:00 Szimfonikus bérlet VII., a Miskolci Szim-

fonikus Zenekar koncertje, MÜHA

ÁPRILIS 4., kedd
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:15 Hatha-jóga, Ifjúsági Ház
17:30 Ködmön Ovi Dance, Ifjúsági Ház
19:00 Hastánc, kezdő, Ifjúsági Ház
20:00 Hastáncfoglalkozások, Ifjúsági Ház

ÁPRILIS 5., szerda
9:30 Ringató, Csodamalom Bábszínház
17:00 ArTTér találkozások: Színezd újra! / a 

boldogság KÉK madara, MÜHA Kávézó
17:30 Etka-Jóga, Ifjúsági Ház
19:00: Zumba fitness, Ifjúsági Ház

PROGRAMAJÁNLÓ 

• Művészetek Háza, Uránia-terem: MÁR-
CIUS 25-29., szombat-szerda: 17:00 Múmiák 
19:30 Shazam! Az istenek haragja | MÁRCIUS 
30. – ÁPRILIS 1., csütörtök-szombat: 19:45 
Hat hét | MÁRCIUS 30. – ÁPRILIS 5., csütör-
tök-szerda: 17:30 Talán igent mondok | ÁPRI-
LIS 2 – 5., vasárnap-szerda: 19:45 129

• Művészetek Háza, Béke-terem: MÁRCI-
US 25-29., szombat-szerda: 17:00 Nyolclábú 

felügyelő és a rejtélyek rejtélye | MÁRCIUS 25 
– 26., szombat-vasárnap: 19:00 A vád | MÁR-
CIUS 27 – 29., hétfő-szerda: 19:00 A csendes 
lány | MÁRCIUS 30. – ÁPRILIS 1., csütör-
tök-szombat: 17:00 A művészet templomai: 
Goya mesterművei | MÁRCIUS 30. – ÁPRI-
LIS 5., csütörtök-szerda: 19:00 Szörnyetegek 
| ÁPRILIS 2 – 5., vasárnap-szerda: 17:00 Sa-
ját erdő

MOZIMŰSOR

MÁRCIUS 25., szombat 11:00 Kakaókon-
cert, Nagyszínház nézőtéri társalgó | 19:00 Fe-
keteszárú cseresznye, bérletszünet, Nagy-
színház | 19:00 Jobb későn, mint soha / 
Vörös napló – Marilyn Monroe történe-
te, Kamaraszínház, Bemutatóbérlet, Kamara | 
MÁRCIUS 28., kedd 19:00 Ének az esőben, 
Egyetemi bérlet, Nagyszínház | MÁRCIUS 29., 
szerda 18:00 Ének az esőben, Ferenczi ifjú-
sági bérlet, Nagyszínház | MÁRCIUS 30., csü-
törtök 18:00 Ének az esőben, Jezsuita ifjúsá-

gi bérlet, Nagyszínház | MÁRCIUS 31., péntek 
19:00 A miniszter félrelép, Földes ifjúsági bér-
let, Nagyszínház | ÁPRILIS 1., szombat 19:00 
A miniszter félrelép, bérletszünet, Nagyszín-
ház | 19:00 Jobb későn, mint soha / Vörös 
napló – Marilyn Monroe története, Bali-
kó Tamás-bérlet, Kamara | ÁPRILIS 4., kedd 
18:00 Ének az esőben, Fráter ifjúsági bér-
let, Nagyszínház | 19:00 Babaház (Nóra), Ka-
mara | ÁPRILIS 5., szerda 19:00 Bolha a fül-
be, Nagyszínház, bérletszünet 

A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA

A miskolci Herman Ottó 
Múzeum meseíró pályázatot 
hirdet gyerekek és felnőttek 
számára a Pannon-tenger 
Múzeum tízéves fennállása 
alkalmából.

A meseíró pályázatot kizáró-
lag amatőr alkotóknak hirdeti 
meg a Herman Ottó Múzeum, 
minden pályázó egy művel je-
lentkezhet, azonban egyén, szer-
zőpáros vagy szerzői csoport is 
küldhet be mesét. A pályamű té-
mája a Pannon-tenger Múzeum 
három önálló állandó kiállítása 
(A Kárpátok ásványai, az Őserdei 
ösvényeken..., és a Dínók Földjén 
– MezoZOOikum) kapcsán sza-
badon választható. A mese ter-
jedelme maximum 9000 karak-
ter lehet, a pályázatra kizárólag 
e-mailhez csatolt word formátu-
mú dokumentumot fogadnak el.

Az alkotók négy korcsoport-
ban: 7-10 éves, 11-14 éves, 15-
18 éves és 18 év feletti - jelent-

kezhetnek a megmérettetésre. 
Korcsoportonként az első helye-
zettet díjazzák, a nyereményük 
értékes könyvjutalom és egy 
éves ingyenes belépő a Herman 
Ottó Múzeumba. A beküldött 
pályamunkákból válogatás és az 

illusztrációs pályázat lezárulta 
után meséskötet készül. Az ün-
nepélyes díjkiosztóra a Múzeu-
mok Éjszakáján kerül sor.

A pályázat benyújtásának 
határideje: május 31., a pálya-
munkákat a meseiropalyazat.

muzeum@gmail.com e-mail-
címre várják. A múzeum 
emailben kéri feltüntetni a pá-
lyázó(k) nevét, életkorát, elér-
hetőségeit, iskolák esetén az 
iskola nevét, elérhetőségeit is.

MN

A pályamű témája a múzeum önálló állandó kiállítása kapcsán szabadon választható. Fotó: Mocsári László

Meseíró pályázatot hirdet a múzeum

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
március 26-án, vasárnap, 
16 órától a hejőcsabai ró-
mai katolikus templomból 
közvetítenek. Az ünne-
pi szentmisét bemutatja: 
Mata István atya, a Mind-
szenti templom lelkésze.

Március 26-án, va-
sárnap délután három 
órakor Miskolc plébá-
niai közösségei Városi 
Kereszt utat végeznek a 
Szent Annától a Kálvári-
áig tizennégy állomáson 
keresztül. Az eseményt a 
Jézus szenvedéseire való 
emlékezés mellett a bé-
kéért és Ferenc pápa ma-
gyarországi látogatásáért 
végzik.

HARANG-HÍREK

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MÁRCIUS 27., hétfő 06:00 Az előző esti adás 

ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 

Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjá-

rás-jelentés (12) 18:25 A szomszéd vár (12) 

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

rás-jelentés (12) 19:25 A szomszéd vár ism. 

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

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

Képújság (12) 

MÁRCIUS 28., kedd 06:00 Az előző esti adás 

ismétlése (12) 09:00 Képújság (12) 18:00 

Miskolc Ma (híradó) (12) 18:15 Időjárás-je-

lentés (12) 18:25 Sportpercek (12) 19:00 

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

tés (12) 19:25 Sportpercek ism. (12) 20:00 

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

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

MÁRCIUS 29., 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 Kilátó (közéle-

ti magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 

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

látó ism. (12)  20:00 Miskolc Ma ism. (12) 

20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film 

(12) 21:30 Képújság (12) 

MÁRCIUS 30., csütörtök 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése (12) 18:00 Miskolc Ma 

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

18:25 Közért (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 

(12) 19:15 Időjárás-je-

lentés (12) 19:25 Közért 

ism. (12) 20:00 Miskolc 

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

20:25 Film (12) 21:30 Képújság (12) 

MÁRCIUS 31., péntek 06:00 Az előző esti 

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

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

járás-jelentés (12) 18:25 Kilátó (közéle-

ti magazin) (12) 19:00 Miskolc Ma ism. 

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

látó ism. (12) 20:00 Miskolc Ma ism. (12) 

20:15 Időjárás-jelentés (12) 20:25 Film 

(12) 21:30 Képújság (12) 

ÁPRILIS 1., szombat 06:00 Az előző esti 

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

18:00 Krónika (12) 18:15 Időjárás-jelen-

tés (12) 18:25 Kilátó ism. (12) 19:00 Kró-

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

19:25 A szomszéd vár ism. (12) 20:00 Kró-

nika ism. 20:25 Film 21:30 Képújság (12) 

ÁPRILIS 2., vasárnap 06:00 Az előző esti 

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

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

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

(közéleti magazin) ism. (12) 19:00 Króni-

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

19:25 A szomszéd vár ism. (12) 20:25 Kró-

nika ism. (12) 20:40 Időjárás-jelentés (12) 

20:45 Film (12) 21:30 Képújság (12)

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

A Herman Ottó Múzeum és a 
Hassler Énekegyüttes ezúttal 
Mezősi Tamás vakvezetőku-
tya-kiképzőt, a Baráthegyi Vak-
vezető Kutya Iskola vezetőjét és 
Trafi kutyát látta vendégül. 

A rendezvénysorozatban ed-
dig nem volt arra példa, hogy 
a Hassler Énekegyüttes meghí-
vottja a rendezvényre kutyájá-
val együtt érkezett volna, ezút-
tal azonban ők ketten voltak a 
szombati előadás főszereplői. A 
különleges páros a közelmúlt-
ban tért haza Törökországból – 
Antakyából –, ahol a földrengés 
túlélői után kutattak. A beszélge-
tésben szó volt ottani munkájuk-
ról, tapasztalataikról, a kutyák és 
gyermekek logikai működésének 
hasonlóságáról, a komplementer 

kooperáció fogalmáról. A hallga-
tóság megismerkedhetett a Ba-
ráthegyi Vakvezető Kutya Iskola 
működésével, alapításának kö-
rülményeivel, a szervezet szék-
helyével, a kiképzés módjával. 
Mezősi Tamás mesélt zeneiskolai 

tanulmányairól, sokszínű egyete-
mi éveiről, a Neptun Búvárklub-
ban való részvételéről, egy tör-
peuszkár történetéről is, amely 
megerősítette elköteleződését a 
segítőkutyák kiképzésének irá-
nyában – mindezt sok zenével.

Kiképző és kutyája vendégségben

Hirdetés

Mezősi Tamást és kutyáját látta vendégül az énekegyüttes. Fotó: H CS



PÓTOLTÁK A KONCER-
TEKET. A cudar időjárási 
viszonyok miatt március 
15-én, vagyis múlt szer-
dán elmaradt, helyette 
vasárnap tartották meg 
az eredetileg március 
15-ére tervezett csalá-
di napot a Szent István 
téren. Délelőtt tíz órától 
egészen kora estig kon-
certek, íjász- és mester-
ségbemutatók, lábbábos 
előadások, illetve kézmű-
vesvásár és játszóház, 
vándorjátszótér és más 
színes programok várták 
a belvárosba kilátoga-
tókat. Délután 4 órától 
Deák Bill Gyula adott 
koncertet, majd hattól a 
Kelemen Kabátban zene-
kar (képünkön) lépett fel. 
Fotó: Horváth Csongor
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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. Megfejtései-
ket a sorozat végén, egy e-mailben küldjék el, mely-
ben feltüntetik postacímüket is! Beküldési határidő: 
2023. április 19. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A 

helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A 
nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk he-
lyes megfejtései: A vad, Ami sok az sok, Ha szeretsz, A halhatatlan 
medúza. Nyertesek: Négyesiné Kaczur Zsuzsanna (Miskolc) és Lo-
vász Béla (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

1

Sudoku

Hirdetés

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21.–04. 20.) Nem kis feladat az, ami a hé-
ten ön előtt áll, és tudja, hogy sokan el is buknának a 
teljesítése közben. Lehet, hogy ön sem teljesen biztos 

magában, de valaki hisz önben, és ez önbizalmat ad.

Bika (04. 21.–05. 21.) Úgy érzi, elég sok mindent 
megtett ahhoz, hogy kiérdemeljen egy kis bizalmat, 
de valaki mégsem ennek megfelelően viselkedik. Ne 

legyen túlságosan csalódott emiatt, az idő önt igazolja majd.

Ikrek (05. 22.–06. 21.) Időben megtett mindent, 
amit lehetett, a következő lépés már nem önön mú-
lik. Ha úgy érzi, mégis izgatottabb, mint kellene, akkor 

próbálja testmozgással levezetni az energiáit.

Rák (06. 22.–07. 22.) Meglepheti, milyen kedves 
önhöz valaki, aki pedig nem szokott így viselkedni. 
Érthető, ha kicsit gyanakvó, de nem biztos, hogy va-

lami gonosz dolog áll a háttérben.

Oroszlán (07. 23.–08. 23.) Híreket vár, amelyek azon-
ban csak nem akarnak megérkezni. Lehet, hogy most 
úgy érzi, sok minden múlik a dolgon, de meg fogja lát-

ni: az élet mindenképpen megy tovább. Ne aggódjon túl sokat!

Szűz (08. 24.–09. 23.) Nem könnyű időket él most 
meg, de ez nem jelenti azt, hogy csak a nehézségek-
kel kell számolnia. Jó hírek is érkeznek majd, és ezek 

bearanyozzák a nehezebb napokat is.

Mérleg (09. 24.–10. 23.) Valami elgondolkodtatja a 
saját sorsán, és úgy érzi, itt az ideje a változtatásnak. 
Ha az elhatározás megvan, találja ki azt is, hogy hogyan 

teszi meg a szükséges lépéseket, mert az út nem lesz egyszerű.

Skorpió (10. 24.–11. 22.) Mindent elrendez, és talán 
maga sem tudja, hogy részben azért tesz így, mert nem 
akar esélyt adni arra, hogy visszaforduljon. Tudja, hogy 

néha elbizonytalanodik majd, de végig akarja járni ezt az utat.

Nyilas (11. 23.–12. 21.) Nagy dolgokat visz véghez, 
amikről talán nem is gondolta volna, hogy képes rájuk. 
A siker erőt és önbizalmat adhat ahhoz, hogy folytassa 

az útját, és talán nagyobb feladatokat is kitűzzön önmaga elé.

Bak (12. 22.–01. 20.) Úgy érzi, komoly árat fizetett 
valamiért, ami mégsem olyan jó, mint amilyennek 
hitte. Pedig valójában csak egy kis megszokásra van 

szüksége, ha felveszi a ritmust, minden a régi lesz.

Vízöntő (01. 21.–02. 19.) Nagy kihívások várnak 
önre, de úgy érzi, felkészült a feladatra, így bátran néz 
szembe bármivel. Most nem a nehézségeket, hanem 

a kalandot látja a dolgok mögött.

Halak (02. 20.–03. 20.) Kitartó volt, és ezért el is 
nyeri a jutalmát. Akkor sem adta fel, amikor már senki 
nem hitt önben, és most végre beigazolódik minden 

elképzelése. Sokat elárul önről, hogy az örömét kikkel osztja meg.

Akkor és most. 1879-ben törvény rendelkezett a monarchia lak-
tanyaépítési programjáról. Miskolcon a XIX. század utolsó évtize-
deiben gyalogsági, lovassági és tüzérségi laktanyák épültek. A vas-
útállomással szemben kialakított főút mentén Ádler Károly tervei 
alapján épült fel a tüzérségi laktanya. A mai Baross Gábor utcára fő 
homlokzattal három épülettömböt alakítottak ki. A középső a tisz-
tek, míg a két szélső a legénység szálláshelyéül szolgált. A tiszti lak 
mögötti, ma már nem létező épületekben börtön, kórház és szak-
személyzeti épületek voltak. Délről a Tüzér, északról az Üteg utcák 
által határolt tömbben egykor tíz istálló sorakozott egymás mellett, 
ezekhez különféle műhelyek csatlakoztak. A második világháború 
után városi intézmények, hivatalok kaptak itt helyet. Sokféle hasz-
nosítása (pl. szociális) napjainkig megmaradt. (Dobrossy István szö-
vege, dr. Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári László fotója)

Ha a terjesztéssel kapcsolat-
ban problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt hétköznap 
8-16 óráig a +36 70 663 1261-
es telefonszámon vagy az 
info@mirend.hu e-mail-címen 
nevük és elérhetőségük meg-
adásával. A problémát igyek-
szünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL  
KAPCSOLATOS  
VISSZAJELZÉS

Gazdikereső
Ezen a héten Bonit (6143), a Miskolci Állategészségügyi Telep 
egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltások-
kal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az 
új gazdihoz. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon 
lehet hétköznap 8:00 és 15:30 között.

Bekerülés helye:  
   Miskolc, Puskin u.
Fajta: keverék
Kor: 3-4 év
Neme: szuka
Szín: fehér, barna foltos

Súlya: 28 kg
Magasság: 54 cm

Barátságos, pórázon szépen 
sétál. Emberekkel és kutyákkal 
is jól kijön. Nyílt napos sétáltatók 
kedvence jó természete miatt.
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